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1. BEVEZETÉS, CÉLKITŐZÉS
Az EU a területfejlesztés hosszútávú céljaként… általában így kezdıdnek ma a hasonló
tematikájú dolgozatok, különbözı szakmai anyagok, azonban Szatmár-Bereg falvai még mindig elég
távol esnek Brüsszeltıl ahhoz, hogy az emberek ne a különbözı projektekben higgyenek. Nem az
uniós közösségi szlogenek való megfelelés a cél, hanem egyszerően csak a megélhetés és a vidék
továbbélése. Az, hogy ne tőnjön el e kistáj egyedisége és a fiatalok ne akarjanak városokba
menekülni.

A dolgozat térbeli keretét egy természeti kistáj képezi: a Szatmár–Beregi-

síkság az ország ÉK-i részén fekvı szép vidék, nagymúltú, változatos sorsú térség. Napjainkban a
megítélése széles skálán mozog. Gazdag kulturális örökség, élhetı, kellemes, a múltat ırzı
települések. Ezzel együtt gazdasági elmaradottság, szegénység, magas munkanélküliség, csökkenı
természetes szaporodás, elöregedı népesség jellemzi a területet. A terület- és vidékfejlesztési
politikában gyakran kiemelt szerepet betöltı turizmus Szatmár-Bereg falvainak egy részében
ténylegesen hozzájárul a megbízható jövedelemszerzéshez. Ezzel együtt a természeti erıforrások
helyi felhasználását, amely a családi-, kis- és középvállalkozásokban és az önkormányzati és civil
szervezetekben is megoldható. A másik kulcsszó az összefogás, regionális irányítással, vagy alulról
jövı kezdeményezésként, például a szilvaút, fesztiválok, naturpark formájában.
Magyarország tájbeosztása alapján az 1. Alföldön belül az 1.6 Felsı-Tisza-vidék része a
vizsgált terület: 1.6.1 Bereg-Szatmári-síkság néven (ezen belül 1.6.11 Beregi-síkság, 1.6.12
Szatmári-síkság) (14. ábra), a Felsı-Tisza-vidék további tájegysége a Rétköz és a Bodrogköz. A
dolgozatban maradok az elterjedt tájnévi használatnál: Szatmár-Bereg. Ez valószínőleg egyrészt a
Tisza folyásirányával való megegyezıség miatt él így. Másrészt megyénk elnevezése miatt is: mai
területe eredetileg 5 vármegye (Szabolcs, Szatmár, Bereg, Ung, Ugocsa) részibıl tevıdött össze.
1945-1990-ig neve Szabolcs-Szatmár megye volt. Ennek köszönhetı, hogy a Szatmár tájegység
ismertebbé vált. Megyénk hivatalosan 1990-tól viseli a Szabolcs-Szatmár-Bereg nevet. A Bereg
térképi helyének és valóságos megismeréséhez a turizmus nagyban hozzájárul, önálló turisztikai
desztináció is. (Megjegyzem, hogy még mindig sokan Szabolcsba jönnek egész az országhatárig. A
desztinációmenedzsment egyik feladata ennek a földrajzi fogalomzavarnak a helyretétele.) A
társadalmi-gazdasági vizsgálatok során nehézséget jelentett, hogy a terület nem azonosítható
közigazgatási területtel. Korábban négy, majd három járásnak, jelenleg négy kistérségnek –
csengeri, fehérgyarmati, mátészalkai, vásárosnaményi – a többségét alkotja. Dolgozatomban azt
vizsgálom, hogy ebben atérségben mi járul ahhoz, amit ma területfejlesztésnek nevezünk.
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Visszatérve az alapkérdésekhez:
Az Európai Területfejlesztési Perspektíva (ESDP) a területfejlesztés hosszútávú céljaként
három prioritást fogalmaz meg:
–

gazdasági és társadalmi kohéziót

–

természeti erıforrások és kulturális örökség megırzést

–

az európai térség kiegyensúlyozottabb versenyképességét.

Ezek a célok megfelelnek a területfejlesztés hagyományos alapelveinek, azaz a méltányosság, a
fenntartható fejlıdés és a hatékonyság alapelveinek. Az Európai Unióhoz való csatlakozás hatására
az elmaradott régiók gazdaság-fejlesztésének elsı üteme a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap
2006-ig történı felhasználásával lezárult. A gazdasági növekedés, a mezıgazdaság problémái, az
infrastrukturális fejlesztés és a foglakoztatási gondok megoldásában helyi szinten kevés tehetı,
országos szintő problémák. Térségünk hagyományosan mezıgazdasági terület, sok szakember
véleménye az, hogy csakis az agrárium rendbehozatala jelenthet markánsabb változást ebben a
térségben is.
A területfejlesztés és a turizmus kapcsolatáról kialakult szakmai vélemények több
csomópontot jelölnek meg. Ha a turizmus interszekcionális jellegébıl indulunk ki és a kapcsolódó
környezet- és természetvédelmi, kulturális és gazdasági hatékonyság követelményeit is szem elıtt
tartjuk, akkor nem lehet kérdéses a területfejlesztési funkciója. A turizmus és a területfejlesztés
integrált fejlesztésének szükségessége elismert a turizmus multiplikátor hatása révén: növekvı
bevételek, új munkalehetıségek, infrastrukturális beruházások, helyi kultúra, vállalkozói
tıkebeáramlás, azaz a turizmus hatást gyakorol a rendszer egészére (LENGYEL M. 1999). Az
Országos Területfejlesztési Koncepció 1998-as változatától a 2007-2013-as tervezési periódusra
elkészült Nemzeti Fejlesztési Terv II-nek is része.
A turizmusföldrajz kezd elfogadottá válni hazánkban is, de még nem tart ott, ahol ezen a
területen a legmesszebbre jutott német geográfiában. A hazai turizmusföldrajz súlya ma a földrajzon
belül rendszertani és tudományos reprezentációk tekintetében is a periférián található (AUBERT A.
Szerk. 2007). A turizmusföldrajz kutatási módszerei és folyamata összetett, a klasszikus
kutatásmódszertant és a területfejlesztési dokumentációk kezelését ötvözi, melyet ez a dolgozat is
követ.
A dolgozat alapvetı célja, hogy bebizonyítsa, miszerint egy periférikus területen is képes
az idegenforgalom terület- és vidékfejlesztésre. Más nemzetgazdasági ág minimális fejlesztı
hatásával szemben a népességnek már rövidtávon is jövedelem-kiegészítést, több esetben
megélhetést biztosít. Szatmár-Beregben – mely egy sajátos kistája hazánknak, emellett rendelkezik
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hagyományos természeti és épített turisztikai vonzerıvel, vendégszeretettel – képesek a
szakemberek és az eredetileg kisszámú turisztikai vállalkozók elhitetni, hogy a szálláskiadás mellett
az újszerő turisztikai termékek bevezetése jelentısen növeli a vendégforgalmat, ezáltal generálja a
továbbfejlıdést.
A vizsgált területen a területfejlesztés elsısorban a 2001. évi árvíz utáni beregi
újjáépítésben, a falvak arculatának kialakulásában, vízügyi munkálatokban, a gátak felújításában,
kerékpárutak kiépülésében, új határátkelık és közutak fejlesztésében és a turizmus hatásaiban
érhetı tetten. Szatmár-Bereg falvai felélénkültek, megszépültek. Az építészeti vonzerık
(templomok, fa haranglábak, a malmok, tájházat, stb) és környezetük megújultak, a szilvaút és
egyéb látnivalók információs tábláival turistabaráttá vált ez a vidék is. Ez a helyi lakosok
életminıségének fejlıdéséhez is hozzájárult. Az emberek belátták/belátják, hogy a saját tevékeny
hozzáállásukkal és a sikeres pályázatokkal együttesen lehet terület- és vidékfejlesztést elérni.
A dolgozat tudományos célja, hogy komplex turizmusföldrajzi értékelést és erre alapuló
fejlesztési javaslatokat nyújtson egy határ menti kistájon elterülı 4 kistérség számára (2140 km2-en
153.000 fı), ezáltal kimutassa a turizmus területfejlesztı hatásait egy konkrét területi egységben. A
turizmus sikeres mőködésében térségünkben meghatározó szerepet játszanak a statisztikailag nem
kimutatható jellemzık is (a vendégek véleménye, annak továbbadása, az ismertség, a falvak
imázsa). Ezek hatását is igyekeztem beépíteni a dolgozatba, ám itt elkerülhetetlen a szubjektivitás.
A kutatás gyakorlati célja, hogy az örökségturizmus minıségi fejlesztése tovább
folytatódjék térségünkben, és az aktív turizmus megerısödjön.
Véleményem szerint a turizmus önmagában nem képes komplex területfejlesztı hatást
elérni, és nem mindenhol lehet ez a megoldás. Azonban a Szatmár-Beregben mőködik, itt
gazdasági hatása mellett erısíti az identitástudatot, biztosítja a néphagyományok továbbélését.
Megteremti a helyi agrártermelés és feldolgozás további lehetıségeit, késztermék elıállítást
szorgalmaz, így a terület népességmegtartó ereje is fokozódik. Növeli a vidéken élık
életminıségét, megteremtve az önfoglalkoztatást, és nem utolsósorban térségi összefogást
generál, melynek egyik hatása, hogy a fiatal generációk is megtalálják helyüket, nem hagyják el
szők hazájukat.
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2. VIZSGÁLATI MÓDSZEREK
Mindazon tényezıket igyekeztem vizsgálni, amelyek feltételezhetıen hatnak a SzatmárBereg területfejlesztésére. Hamar nyilvánvalóvá vált, hogy az önkormányzatok kötelezı és
innovatív tevékenységén kívül kevés fejlesztés történik.
A foglalkoztatási szektorok áttekintése is hozzájárult, hogy a turizmussal foglalkozom.
A Szatmár-Bereg hagyományosan állattenyésztı vidék. Az agrárium szerepének visszaállítása azonban várat magára, ha egyáltalán még jól megoldható. Az ipari termelés nem jelentıs, egy-egy
vállalkozás foglalkoztat csak nagyobb számú munkaerıt. Részben egyetértek azzal, hogy a
mezıgazdaság lehetne húzóerı, de jelenleg kevés jól mőködı élelmiszeripari tevékenység zajlik, a
többi igazából kényszer-mezıgazdaság. A különféle szolgáltatások száma és színvonala azonban
növekszik. Természetesen a turisztikai változásokra, fejlesztésekre koncentráltam. Emellett
érezhetı, hogy a falukép kellemesebbé, vonzóbbá vált, örömmel fogadják az ide érkezı
vendégeket. Az elmúlt években a 2001. évi árvíz utáni újjáépítés mellett a turizmus hozott a
legjelentısebb változásokat a térségben.
A kutatás fı módszerei a következık voltak:
–

hazai és külföldi szakirodalom feldolgozása

–

turisztikai szereplık megismerése, véleményének és szükségleteinek feltárása

–

a turizmus teljes folyamatában és tevékenységében résztvevı szereplık azonosítása,
feladatuk felmérése

–

interjús és kérdıíves módszer segítségével kistérségi, települési információk győjtése

–

rendelkezésre álló tervezési dokumentumok elemzése (települési, kistérségi, régiós,
országos)

–

rendelkezésre álló primer és szekunder adatforrások alapján az információk összegyőjtése, rendszerezése, elemzése

–

tematikus és térségi szintek szerinti SWOT analízis.

Az elemzések során fıként KSH adatokra, a településekre vonatkozó 1998-2006 közötti TSTAR adatbázisára támaszkodtam. Turisztikai adatokat az Észak-alföldi Idegenforgalmi Régió,
Regionális Marketing Igazgatósága (Szolnok) bocsátotta rendelkezésemre. Helyi turisztikai adatokat
a Vásárosnaményi Tourinform Iroda munkatársai adták, akikkel napi munkakapcsolatot tartok.
A vizsgált területhez a három kistérség (vásárosnaményi, fehérgyarmati, csengeri) teljes
egésze, a mátészalkainak csak részben tartozik, emiatt gyakran községsoros adatok feldolgozásán
keresztül jutottam el a térség általános képének, jellemzıinek megrajzolásához.
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3. TERÜLETFEJLESZTÉS ÉS TURIZMUS
A településfejlıdést, az önkormányzatiság érvényesülésének színterét sokoldalúan
meghatározzák a kistérségi kapcsolatok. A településfejlesztés szempontjából ezek a kapcsolatok
kitüntetett jelentıségőek, erısíthetik az önkormányzatiság feltételei között a közös érdekő és
érdekeltségő településközi fejlesztést, a települések önkéntes alapú együttmőködésének minden
területén.
A települések kiegyensúlyozott fejlıdésének egyik feltételeként a mikrotérségi kapcsolatok
intenzitása említhetı. (KİSZEGFALVI GY. 1995).
A területfejlesztés és a településfejlesztés, valamint a területi politika és a településpolitika
kifejezéseket a földrajzzal foglalkozó szakemberek gyakorlatilag szinonimként használják. „Ezzel is
kifejezésre szeretnénk juttatni azt a meggyızıdésünket, hogy a fogalom-párok között lényegi
kapcsolat van. Felfogásunkból következıen egy terület fejlıdése a struktúrát, az ütemet és az
intenzitást tekintve attól függ, hogy az, mint gazdasági területi egység a nemzetgazdaság területi
munkamegosztásában milyen szerepet játszik. E szerep következtében fejlıdnek az adott terület
települései is, hiszen itt koncentrálódik a népesség, az adott területen folyó gazdasági, társadalmi
tevékenység és az infrastrukturális állomány zöme is. Ebbıl következıen a területi fejlıdés és
településfejlıdés között lényegi és kölcsönkapcsolat van. A fejlıdést befolyásolni kívánó akarat e
kölcsönhatást nem hagyhatja figyelmen kívül, magyarán a területfejlesztés és a településfejlesztés
összhangját biztosítani kell. Használatuk együtt a legszerencsésebb (terület- és településfejlesztés)”
(TÓTH J. 1995).
A regionális területi politika alapjait az 1996. évi XXI. törvény oldotta meg: a régió tervezésistatisztikai és fejlesztési célokat szolgáló egy vagy több megyére kiterjedı, a megyék közigazgatási
határával lehatárolt társadalmi, gazdasági vagy környezeti szempontból együtt kezelendı
területfejlesztési egység. Az EU NUTS rendszerének figyelembe vételével a 35/1998. OGY
határozat hét statisztikai tervezési régiót nevesített, amelyek a NUTS 2 szintnek felelnek meg.
Egyetértek azzal, hogy a közigazgatásban, területfejlesztésben megjelenı régió felülrıl
meghatározott, akaratlagos képzıdmény. A megyehatárok mentén kialakított „tervezési-statisztikai
régiók” nem illeszkednek a funkcionális kapcsolatrendszerekhez, a valódi vonzáskörzetek
határaihoz (TÓTH J. – PAP N. 2002).
A területfejlesztés nem más, mint adott célok mentén tudatos beavatkozás a területi
folyamatok alakulásába. A beavatkozás célja kettıs. Egyrészrıl az esélyegyenlıtlenséget erısítı
területi különbségek mérséklésével a társadalmi igazságosság és szolidaritás érvényesülését kívánja
elısegíteni,

másrészrıl

az

erıforrások

hatékony

8

hasznosításához szükséges feltételek

megteremtésével a versenyképesség növelése érdekében történik. A beavatkozás történhet
nemzetközi, nemzeti, regionális vagy helyi szinten (G. FEKETE É. 2005).
Azonban a területfejlesztés lehetıségei nagymértékben korlátozottak a területi egyenlıtlenségek
megváltoztatására. A beavatkozások két dimenzióban ígérik a siker lehetıségét. Rövidtávon –
elsısorban munkahelyteremtı hatása miatt – napjainkban is az iparosítás tőnik a leghatékonyabb
területfejlesztési eszköznek. Tartósabb és fıleg fenntarthatóbb jövedelmi kiegyenlítést azonban
elsıdlegesen az iskolázottság területi differenciáinak mérséklése hozhat (KISS J. P. 2008).
Az 1998-as Országos Területfejlesztési Koncepció a területfejlesztés szempontjából
legfontosabb ágazati prioritások között sorolja fel a turizmust, térségi és tematikai bontásban
részletezi. A Széchenyi Terv hat nagy programja közül az egyik a Turizmusfejlesztési program
volt, melyet a rendszerváltás óta eltelt idıszak egyik legnagyobb felzárkóztatásának értékelek.
A turizmus a komplex területfejlesztés egyik szerves résztvevıje (AUBERT A. 2007), nagy
súllyal szerepel a Regionális Operatív Programokban is. Mára nemcsak a központilag vezérelt
területfejlesztés része, hanem elmondható, hogy a vidékfejlesztésben is meghatározott szerepet
tölt be. Az alulról induló kezdeményezések is megtalálhatják a szükséges forrásokat. Példa erre az
Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program, mely a turizmus jelentıségét a vidék kulturális
örökségének védelme kapcsán emeli ki.
Az Európai Tanács 1260/99-es rendelete határozza meg a 2000-2006 közötti idıszakra a
regionális fejlesztés céljait, amelyek a közösségi célok alkalmazását, illetve ehhez valamelyik
közösségi alap felhasználását jelentették. Az Európai Bizottság véleménye, hogy az
idegenforgalom megfelelı munkahelyteremtı eszköz a lakosság elvándorlásának megállítására,
ugyanis hozzájárul a helyi természeti és kulturális örökség megırzéséhez, a régiófejlesztésre
fordítható bevételeinek gyarapításához. Az ágazat jelentısége a gyakorlatban is mérhetı: a
fejlıdésben lemaradt térségek felzárkózását megkönnyítı idegenforgalmi beruházások,
programok tekintélyes közösségi finanszírozásban részesültek, s részesülnek továbbra is. A
jelenlegi Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Fejlesztési Operatív Programja (ROP) a régiókon
belüli gazdasági-társadalmi szempontból elmaradott térségek, településrészek fejlesztését tőzi ki
célul, ezen belül, többek között a turizmus fejlesztésével, a régiók emberi erıforrásainak és
tudásállományának fejlesztésével kívánja elısegíteni (KOVÁCS B. 2006).
Az EU-s elıcsatlakozási programok közül az ISPA, PHARE és a SAPARD programokban
a vidékfejlesztési stratégiák részeként közvetve található meg a turizmus, a PHARE-CBC
alprogram keretében a határon átnyúló térségek együttmőködésében valósult meg turisztikai
fejlesztés. A közösségi programok közül a következı a LEADER+ a kulturális örökség védelmét
szolgáló

program

volt,

mely

nagymértékben
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támogatta

a

turizmust:

vidéki/falusi

turizmusfejlesztéssel, szálláshely-, rekreációs és szabadidıs-fejlesztéssel. Az INTERREG III. C. is
hasonlóan, de határon átnyúló régiók számára biztosít turizmusfejlesztést.
A Nemzeti Fejlesztési Terv I-ben (2004-2006) a turizmus a legnagyobb súllyal a
Regionális Operatív Programokon (ROP) belül, „A turisztikai potenciál erısítése a régiókban”
elnevezéső kerethez lehetett hozzájutni. Emellett az Agrár és Vidékfejlesztési Operatív
Programokban (AVOP) volt megtalálható közvetve a turizmusfejlesztés.
A 2007-2013-as tervezési periódusra elkészült Európa Tervnek (Nemzeti Fejlesztési Terv
II.) is része a turizmusfejlesztés. A NFT– ROP átfogó céljának, a magyarországi régiók
kiegyensúlyozottabb fejlıdésének az eléréséhez az alábbi három célt fogalmazták meg: 1.
természeti, kulturális értékekben gazdag térségek belsı erıforrásokra építı fenntartható fejlesztése; 2.
vonzó települési környezet kialakítása és a gazdasági potenciál fejlesztése, tekintettel a hátrányos
helyzető kistérségekre; 3. a helyi szereplık alkalmazkodóképességének és együttmőködésének
erısítése. A program specifikus céljai három prioritáson keresztül kerül megvalósításra, melybıl
az elsı prioritás – a turisztikai potenciál erısítése: Az ország jelentıs turisztikai potenciálja
ellenére a turisztikai szektor jelenleg rendkívül koncentrált néhány jelentıs vonzerı
környezetében, és erıs szezonalitás jellemzi. Elsıdleges célja a turizmus jövedelemtermelı
képességének javítása, a turisztikai vonzerıvel rendelkezı területek vonzerejének és
versenyképességének növelése, valamint a turisztikai szolgáltatások minıségi és mennyiségi
fejlesztése. A prioritás a fıvároson kívüli turisztikai vonzerık potenciáljának növelésére, ezáltal a
diverzifikáltabb és kiegyensúlyozottabb turisztikai és területi fejlıdés elısegítésére törekszik.
Ezzel összhangban irányadó dokumentum a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia (2005-2013),
mely fı célként az életminıség javítását jelöli meg a turisztikai fejlesztések hatásaként, így
igyekszik hozzájárulni a területfejlesztéshez.
A turisztikai régiók szakmai okok miatt eltérıen alakultak ki a területfejlesztési régióktól.
A kormány 1007/1998. határozata alapján az ország teljes területét lefedı kilenc turisztikai régiót
jelölt ki és a hozzájuk kapcsolódó Regionális Idegenforgalmi Bizottságokat, melyek területeit a
4/2000. GM rendelet pontosította. A határok részben már túllépik a megyehatárok merev
vonalait, és megjelennek az idegenforgalmi vonzáskörzetek mentén kijelölt térségek. A hazai
területfejlesztés vitatott kérdései, elsısorban a határok kijelölése ebben a szakmában így
árnyaltabban alakul. Hazánk turisztikai régiói: 1. Észak-Magyarország, 2. Tisza-tó, 3. Észak-Alföld,
4. Dél-Alföld, 5. Budapest-Közép-Dunavidék, 6. Közép-Dunántúl, 7. Nyugat-Dunántúl, 8. DélDunántúl, 9. Balaton. A turisztikai régiók és a statisztikai-tervezési régiók közötti területi
különbségek azonban nehézséget okoznak a fejlesztések összehangolásában. Napjainkra a
turisztikai régiók a RIB-ek és a Regionális Marketing Igazgatóságok (RMI) mőködési területévé
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szőkültek, míg a turizmusfejlesztés kérdése és forrása inkább a tervezési-statisztikai régiók
hatáskörébe kerültek. A RIB-ek szakmai felügyelete a Gazdasági Minisztériumhoz tartozott, most
az Önkormányzati Minisztérium Turisztikai Szakállamtitkársága látja el.
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3.1. A TERÜLETFEJLESZTÉS LEHETİSÉGE HATÁRMENTI APRÓFALVAS
TÉRSÉGBEN
A vizsgált térség határmenti aprófalvas terület, így annak vizsgálatával folytatom a
dolgozatot, hogy ez a térség hogyan illeszkedik be a magyar településrendszerbe, a határmenti
területek kezelése hivatalos területfejlesztése hogyan történik, majd a ruralitás vizsgálata és az
aprófalvak turisztikai pozíciójának felmérése következik.
3.1.1. HATÁRMENTI TERÜLETEK KEZELÉSE A MAGYAR
TERÜLETFEJLESZTÉS RENDSZERÉBEN
Az államhatárok nyitottabbá válásával több szempontból is változatosabbá váltak a határ
menti területek és a határ menti együttmőködések. Az államhatár egy olyan képzeletbeli vonal, mely
az államok területét egymástól, illetve az állami felségjog alatt nem álló területektıl elválasztja.
Napjainkban azonban az integráció, a gazdasági szinergia zónájaként jelenik meg (RECHNITZER J.
1998).
Az EU csatlakozásnak köszönhetıen a határmenti kapcsolatok felerısödtek, de továbbra
is meghatározó, hogy nyugati vagy keleti határról, fejlett, hasonló fejlettségő vagy kevésbé fejlett
területek találhatók a határ másik oldalán (VOLTER E. 2005). Emellett térségünkben a határok
átjárhatósága a meghatározó. Románia az Európai Unió tagja, de még nem része a Schengeni
övezetnek, Ukrajna nem EU tag, Kárpátalja jelentıs magyarságát így az EU külsı határa választja el.
Elıször 1985-ben a terület- és településfejlesztés hosszú távú feladatairól szóló
országgyőlési határozat nevezte meg, hogy megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a sajátos
adottságú térségek, többek között a határmenti területek fejlesztésére.
Az Országgyőlés 12/1985-0985. számú határozata a terület- és településfejlesztés hosszú
távú feladatairól kimondta, hogy „Megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a sajátos adottságú
térségek – az aprófalvak, a tanyás, az agglomerációs, a kedvezıtlen mezıgazdasági adottságú,
a határmenti területek, valamint az üdülıkörzetek fejlesztésére.” A határmenti térségek/területek
fejlesztése a hazai területfejlesztési politikában ekkor került elıször megfogalmazásra egy országos
szintő dokumentumban.
A területfejlesztésrıl és a területrendezésrıl szóló 1996. évi XXI. törvényben az ún.
kiemelt térségek egyik típusaként deklarálták Magyarország határmenti térségeit:
„5. § f) kiemelt térség: egy vagy több megyére (a fıvárosra), vagy azok meghatározott
területére kiterjedı, társadalmi, gazdasági vagy környezeti szempontból együtt kezelendı területi
egység, amely egységes tervezéséhez és fejlesztéséhez országos érdekek vagy más jogszabályban
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meghatározott célok is főzıdnek (fıvárosi agglomeráció, kiemelt üdülıkörzet, több megyét érintı
nemzeti parkok, illetve tájvédelmi körzetek térsége, határmenti, illetve más sajátságos térségek).”
A területfejlesztésrıl és területrendezésrıl szóló törvényben ugyanakkor önálló
alapfogalomként szerepel a hátrányos helyzető határmenti térségek fogalma. A definiáláshoz
kapcsolódóan elmondható, hogy e térségeknek sem a lehatárolása, sem önálló pénzügyi
támogatása nem valósult meg a törvény születése óta. A rendszerváltásal együtt járó
gazdaságpolitikai váltást követıen rövid idı alatt bebizonyosodott, hogy a problémák komplex és
helyi-térségi szintő beavatkozást kívánnak meg (RECHNITZER J. 1998).
A területfejlesztési politikában a XXI. törvény megalkotását követıen elkészített
legjelentısebb területfejlesztési dokumentum, az Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK)
volt, 1998-ban. Ebben a határmenti térségek szintén prioritást kaptak, mint a területfejlesztési
politika célterületeinek egyike, sajátos fejlesztési problémáik és lehetıségeik által. Besorolásuk
(tipizálásuk): VI. fejezet: A területfejlesztés térségi dimenziói:
1. A területfejlesztési politika célterületei
1.2. Különbözı természeti és földrajzi adottságú térségek és fejlesztési prioritásai
1.2.1. Határmenti térségek
1.2.2. Környezeti szempontból különösen veszélyeztetett térségek.
A 2005-ben elkészült új Országos Területfejlesztési Koncepcióban (új OTK) a határmenti térségek fejlesztése egyértelmően, továbbra is meghatározó szerepet kap. Az új OTK-ban
két országos területi cél is vonatkozik rájuk a hétbıl:
IV. 3. Külsı és belsı perifériák, elmaradott térségek felzárkóztatása,
IV. 5. Határmenti területek együttmőködésének erısítése.
A keleti határok menti tapasztalatok vegyesek. Az önkormányzatok kapcsolatai inkább protokolláris, kulturális jellegőek, addig a kistérségek között megjelennek a gazdaságfejlesztési, területfejlesztési projektek. Ennek fı oka, hogy a határmenti térségek támogatására elnyerhetı források
elınyben részesítik a közös projekteket (CBC, CREDO, INTERREG), (BUJDOSÓ Z. 2005).
A magyar-ukrán határrégióban, az EU külsı határán is egyre intenzívebb az együttmőködés. A határ mentén elhelyezkedı települések között sokoldalú kapcsolatok kezdenek kibontakozni, amelyekben a legnagyobb elırelépést a jelentısebb anyagi forrásokkal bíró megyeszékhelyek és a közvetlen határtérségben elhelyezkedı városok tették meg (BARANYI B. 2008).
A vizsgált területbıl három határmenti kistérség, a határ másik oldalán Kárpátalja és a
romániai Szatmár megye található, együttmőködésükrıl, turisztikai kapcsolataikat részletezve a
4.1.5. fejezetben írok.
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3.1.2. A HUMÁN ERİFORRÁSOK HELYZETE SZATMÁR-BEREGBEN
Kistérségi tapasztalataim alapján a vidékfejlesztésben és a turizmusban is az alulról induló
kezdeményezések a leghatékonyabbak, ezért célszerőnek tartom áttekinteni az emberi erıforrás
helyzetét. A területfejlesztésben is alapkérdés a helyi lakosság hozzáállása.
A felfogásbeli eltérések ellenére is a fejlesztést ágazati keretek helyett területi dimenzióban
megjelenítı helyi fejlesztéssel kapcsolatos különbözı értelmezésekben van három közös
alapelem: 1. a helyi szereplık bevonása, 2. a helyi erıforrások befektetése, 3. a helyi kontroll
gyakorlása. Az alulról vezérelt térségfejlesztés alapfeltétele, hogy a helyi közösségek autonóm
módon határozhassák meg céljaikat, a megvalósításhoz vezetı utakat és a külvilág változásaihoz
való alkalmazkodásuk módját. A saját stratégiaformálás mellett a helyi, ill. kistérségi kezdeményezések sikeres megvalósításához szükség van a helyi erıforrások helyi ellenırzésére, saját
politikai, irányítási, pénzügyi és fejlesztési szervezetekre és biztos saját pénzügyi alapokra. Ezen
feltételek adják meg a fejlesztés önállóságát, az alulról vezérlés lehetıségét. Hiányukban helyi
fejlesztésrıl nem beszélhetünk. A helyi fejlesztés sikere alapvetıen három tényezıtıl és ezek
egymással való találkozásától függ. Az elsı és legalapvetıbb feltétel, hogy a térségben élık
akarjanak helyzetükön változtatni, kívánják a változásokat. A fejlesztési szándék nélkül semmilyen
helyi fejlesztési folyamat sem tud elindulni. A második feltétel, hogy a változásokat, a fejlıdést
akarók tudják, hogy hogyan érhetik el céljaikat. Azaz legyen birtokukban a változtatáshoz
szükséges tudás és technika. Végül, de nem utolsó sorban, minden helyi kezdeményezésnek
szüksége van külsı megerısítésre, támogatásra. Ez a támogatás azonban nem lehet kisajátító, az
esetleg még erıtlen helyi kezdeményezéseket elnyomó (G. FEKETE É. 2005).
Az emberi erıforrások és a turizmus kapcsolatában számunkra nem csak a számszerősíthetı
egyszerő demográfiai jellemzık lehetnek fontosak, hanem a megszerzett tudásszint, az ún. humán
tıke. A humán vagy emberi tıke a tudásba, a képességekbe vagy szakértelembe befektetett
anyagiakból származik, ezért egy adott régió versenyképességének, a rendelkezésre álló emberi
erıforrások minıségének és innovatív képességének fontos „lázmérıje”. A turizmus szempontjából
sem közömbös, hogy a régió humán erıforrásai felkészültek-e a minıségi turisztikai tervezés,
fejlesztés és marketing tevékenységre, azaz van-e megfelelı szakmai háttér és gyakorlati szakember.
Nemzetközi szinten, az egyes országok és régiók humán fejlettségének mérésére és összehasonlítására
alkalmazzák az Emberi Fejlettség Indexét (Human Development Index, HDI). E meghatározás
szellemében készülnek országokra, régiókra az emberi fejlettség indexei az alábbi tényezık alapján:
–

Hosszú és egészséges élet (a születéskor várható átlagos élettartam, 25 és 85 év között)
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– A tudás szintje (a felnıtt lakosság írás-olvasás tudása, valamint az iskolák három
típusába, alsó, közép, felsıfokú oktatásba bekapcsolódottaknak a megfelelı
korosztályhoz mért aránya, rendre kétharmad-egyharmad súllyal)
– Az életszínvonal (az egy lakosra jutó GDP vásárlóerı-paritáson vett nagysága)
A HDI összetevıi közül valójában a jövedelemmutató az egyedüli, ahol igazán jelentıs
különbségeket tapasztalunk, Budapest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egy fıre jutó, vásárlóerı
paritáson mért GDP értékei 3,6-szoros különbséget mutatnak. Mindebbıl az következik, hogy a
HDI területi szintő alkalmazása arra jó, ha érzékeltetni kívánjuk a területi egységek egymáshoz mért
eltéréseit, különbözıségeit, illetve azok lehetséges változásait. Semmiképpen nem alkalmas az
országon belüli területi egységek „fejlettségének” meghatározására, kimutatására (KÓKAI S. 2007).
TRÓCSÁNYI A. és PIRISI G. vizsgálta a magyarországi határmenti kisvárosok humán
erıforrás helyzetét (TRÓCSÁNYI A. 1999; PIRISI G. 2005.). Tanulmányukból emelem ki a térségünkre
vonatkozó megállapításokat. A határmenti térségekben viszonylag kevés közép- és nagyváros
található, illetve ezek fejlıdésének tényezıi olyan sokrétőek, hogy kimondottan a hatámentiség
jóval kevésbé érhetı tetten bennük. A kisvárosok viszont méretüknél és korlátozottabb funkcióösszletüknél fogva kevésbé összetettek, így egyrészt rugalmasabban reagálnak, másrészt egy-egy
tényezı hatása jobban kimutatható rajtuk. Fejlıdési pályájuk alapvetıen meghatározza
(kis)térségük lehetıségeit is: a differenciálódás elsısorban a kisváros gazdasági szerepkörei
mentén megy végbe. A különbségek okai között az emberi erıforrásokkal való eltérı ellátottság
mindenképpen szerepet játszik, természetesen több más tényezı mellett.
A minıségi jellegő mutatók közül jellegzetes, az elızetes elképzeléseknek nagyjából
megfelelı képet mutat a népesség elvégzett osztályok átlagos számának térbeli képe (TRÓ CSÁNYI

A.–NAGY Á. 2000; M. C SÁSZÁR Z S . 2004). A keleti térségek leszakadása ebben a

dimenzióban tőnik leginkább egyértelmőnek, érdekes kivételt csak a Bereg települései
(Mátészalka, Vásárosnamény és Kisvárda) jelentenek, szigetszerő kiemelkedésként.
A humán erıforrások átlagos fejlettségére végül úgy következtettek, hogy az egyes
mutatóknál a kisvárosok országos átlagától való eltéréseket vizsgálták, három nagy csoportot
különítettek el. Az I. csoportba mind mennyiségi, mind minıségi jellegő mutatókat tekintve az átlag
feletti értékeket elérı városok kerültek. Leginkább itt találkozunk a „tradicionális” kisvárosok
fogalmát megközelítı településekkel: nagyobb népességszámú, funkciógazdagabb településeket
jelenti. Következetesen ide sorolhatók egy-egy szőkebb térség központjai, mint például a SzabolcsSzatmár-Bereg megyei városok egy része (Kisvárda, Mátészalka, Vásárosnamény, Nyírbátor),
valamint Nyugat- és Észak-Dunántúl néhány tradicionális kisvárosa (Körmend, Lenti, Esztergom,
Tata, Komárom). Összességben a határmenti fekvés a humán erıforrásokban nem jelentkezik
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automatikusan hátrányként, az elmaradottság gyökerei nem ide nyúlnak vissza. A kisvárosok közötti
különbségek sokkal inkább származnak a funkciógazdagság eltéréseibıl, mint a földrajzi helyzettıl,
illetve a földrajzi helyzet nem a határmentiség speciális helyzete, hanem elsısorban regionális
diszparitásokat takar.
További tanulság, és ez elsısorban a beregi városok helyzetén érhetı tetten, hogy a
humán erıforrások rendelkezésre állása nem tekinthetı másnak a fejlıdés szempontjából, mint
szükséges, de nem elégséges feltételnek. A fejlesztésükre irányuló programok tehát csak akkor
érhetik el a kívánt hatást, ha szinergikusan mőködhetnek más, például infrastrukturális vagy
gazdaságélénkítı programokkal (PIRISI G.– TRÓCSÁNYI A. 2006).
Szatmár-Bereg lakossága tehát hasonló, mint az ország bármely területén élı népesség. Itt
összességében az iskolázottság szintje az országos átlag alatti, ezt azonban a nagyfokú elvándorlás
okozta és okozza. A helyi szinteken induló kezdeményezések mögött a lakosság kreativitása áll.
Erre azonban térségünkben rákényszerülnek az emberek, hiszen a megélhetésük a tét. Bármely
területen(turizmus, területfejlesztés, természetvédelem, kultúra) az önszervezıdı csoportok
életrevelóságát bizonyította a rendszerváltás óta eltelt idıszak. Ezen civil és egyéb szervezeteknek
kell eljutni arra a szintre, hogy hatékonyan tudjanak pályázni és a kistérségekkel,
önkormányzatokkal együttmőködve, kombinálva tehetnek valós lépéseket a halmozottan
hátrányos helyzető települések elıremozdítása érdekében.
3.1.3. RURÁLIS ÉS URBÁNUS TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA
A rendszerváltozást követıen, az 1990-es évtized végére az ország térszerkezete, valamint
települési tagoltsága lényegesen eltér a korábbiaktól. Az újak mellett azonban továbbra is jelen
vannak évszázados meghatározottságok, mint például a kelet-nyugat és a falu-város dichotómia.
(FALUVÉGI A. 2000)
A kistérségeknek funkcionálisan meghatározható területfejlesztési típusait szükséges
kialakítani, figyelemmel a gazdaság, az infrastruktúra, az ellátás, a társadalom, a településhálózat és
a területszervezés várható változásaira is (CSATÁRI B. 1996). Vidéki vagy rurális térségek
tanulmányozása, lehatárolásuk nem csupán elméletileg fontos. Gyakorlatban, a forráselosztás
szempontjából, a vidékfejlesztés nélkülözhetetlen feltétele a rurális és urbánus területek
elhatárolása.
E témakörben egy összehasonlító vizsgálatot végeztünk Czuppon Viktóriával, a pécsi
egyetem PhD-hallgatójával közösen. Alaposabban összehasonlítottunk egy belsı és egy külsı
perifériát. İ a Dél-dunántúli Régión belül a Tamási kistérséget is vizsgálta és ebbe az elemzésbe
vettük be az általam kutatott Vásárosnaményi kistérséget.
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Az összehasonlítás alapja, hogy

mindkettıben körülbelül 30 település található és területileg is hasonló méretőek. Feltételeztük,
hogy lényeges különbség adódik, hiszen Tolna megye belsı periféria és csak 5 kistérségre bontják,
ezzel szemben Szabolcs-Szatmár-Bereg külsı periféria, elmaradott határmenti megye, melyet 11
kistérségre osztottak fel (1. ábra). Továbbá a tamási kistérségben több a város és nagyobbak a falvak,
míg a vásárosnaményiban egy város található és aprófalvas terület.
A vizsgálatok a KSH településekre vonatkozó 1997-2004 közötti T-STAR adatbázisára
támaszkodnak. Az esettanulmányban szereplı Dél-dunántúli régió kistérségeit 22 mutató alapján
elemezte Viktória. Az elızetes vizsgálatok alapjául a Tamási kistérség adatai szolgáltattak
kiindulópontot, ezzel hasonlítottuk össze a Vásárosnaményi kistérség adatait.
1. ábra: Tolna megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kistérségei Forrás: KSH, 2005

A rurális és urbánus terület megkülönböztetésénél használt 120 fı/km²-es lehatárolás a
magyarországi differenciált településstruktúrát figyelembe véve igen magas adatnak tekinthetı. Az
aprófalvas településszerkezetnél még az 50 fı/km²-es lehatárolás sem tőnik elképzelhetetlennek a
fejlettebb települések definiálásánál. A Tamási kistérségnél a kistérségi átlag feletti népsőrőséget
tartottuk elsı megközelítésben meghatározónak (a Tamási kistérségnél 41,7 fı/km², a Vásárosnaményi kistérségnél 57 fı/km²). Az urbanitás és ruralitás indexének meghatározása elıtt
többféle elemzést végeztünk a mutatók alkalmazhatóságát tesztelve: a települések egymáshoz
viszonyított elhelyezkedése, valamint a centrum-periféria területek elkülönülése került elıtérbe.
A szekunder és tercier nemzetgazdasági ágban mőködı kis- és középvállalkozások (KKV-k)
arányát, valamint foglalkoztatotti megoszlását is vizsgáltuk a kistérségi átlaghoz viszonyítva. Jóllehet
ezek az ágak és KKV típusok megjelentek a falusi területeken is, ezzel alakítva a klasszikus faluváros relációt. Figyelembe véve a megnövekedett kényszervállalkozások számát, illetve a
mezıgazdaság privatizációjából fakadó változásokat, itt szintén a kistérségi átlagot szabtuk meg.
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Az elemzés összegzéseként elmondhatjuk, hogy a két vizsgált kistérség jellemzıen rurális,
így nem meglepı, hogy minden települése beletartozik a rurális jellemzıkkel leírhatók közé. Négy
területet: gazdasági, társadalmi, infrastrukturális és környezeti energiával rendelkezı kistérségeket
különítettünk el, melybıl a vásárosnaményi kistérség nagyobb mértékben társadalmi és környezeti
energiával rendelkezik. Ez az eredmény megerısíti a humánerıforrás vizsgálatot is.
3.1.4. AZ APRÓFALVAS TÉRSÉGEK IDEGENFORGALMI MEGÍTÉLÉSE
Az aprófalvas térségek a világháborút követıen a magyar településhálózat leghátrányosabb
helyzető területei közé tartoztak. Ez nemcsak méretükbıl adódott, hanem a szocialista
településpolitika hatásának: „megszüntetendı” jelzıvel illették ezeket a kistelepüléseket,
életképtelennek tartották, és így semminemő fejlesztésben nem részesültek. Az 1971-es Országos
Településfejlesztési Koncepció „funkció nélküli” elemnek minısítette a közel 2000 települést. Ma is
az ország településeinek közel harmada aprófalu: Baranya, Zala, Vas megyékben a települések 60%a, Veszprém, Somogy, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 40%-a, Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében 17%-a.
Egy kistérség akkor aprófalvas, ha településsőrősége meghaladja a 4 település/100km2-t
(CSATÁRI B. 2000). Eszerint a Vásárosnaményi, Fehérgyarmati, Mátészalkai, Csengeri kitérségek
ebbe a kategóriába esnek. 2005-ös évet alapul véve a Szatmár–Beregi-síkságon egy-egy településre
jutó népességszám átlaga: 1240 fı. Az 500 fınél kisebb települések aránya 33%, tehát a vizsgált
területen a törpe- és kisfalvas településtípus a jellemzı.
Az elmúlt 10 évben számos változás érintette aprófalvainkat. Voltak olyan változások, melyek
ebben a közegben az átlagosnál erısebben és voltak melyek gyengébben éreztették hatásukat. A
privatizáció, a kárpótlás, az önkormányzatok megalakulása, az ivóvíz, a gázprogram, a kábel TV
kiépülése, új utak létesülése, a termelıszövetkezetek átalakulása – sok helyen megszőnése -, a városi
munkahelyekrıl való kirekesztıdés, a városi bevásárló központok kialakulása ebben a körben sem
maradt hatástalan. Az aprófalvakat már nem óvja meg fizikai elzártságuk és sajátos összetételénél
fogva népességük is érzékenyebbé, kevésbé ellenállóvá vált a változásokra (G. FEKETE É. 2001).
A településföldrajzi vizsgálatok régebben is és most is elmaradott településtípusról
számolnak be (BELUSZKY P. -SIKOS T. 1982, 2007). A hátrányos helyzet a népesség
korszerkezetébıl, iskolázottságából, foglalkoztatási gondokból, etnikai összetételbıl adódnak.
Kedvezı körülmények között családi mezıgazdaság, helyi vállalkozások, szolgáltatások és
idegenforgalmi tevékenység jellemzi ıket. A faluhálózatban a rendszerváltozás politikai hatásai
kedvezıek voltak (ENYEDI GY. 1996). A rendszerváltást követıen átrendezıdött az ország
folyamatosan bıvülı aprófalvas településállománya. Az örökölt hátrányokból és az alacsony
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népességszámból eredı problémák összekapcsolják az aprófalvakat, ám a gazdasági, életminıségi
de elsısorban regionális különbségek erısen befolyásoló tényezık. Napjainkban – a korábbi
vizsgálatokkal szemben – a területi elhelyezkedés a legfontosabb tényezı, szerepe fokozatosan
erısödik a településmérettel szemben (BAJMÓCY P.–BALOGH A. 2002). Kutatásukból kiemelem,
hogy az idegenforgalmi mutatók szerint a falvak döntı többségében (96%-ban) az
idegenforgalom nem jelentıs. Megállapításuk szerint a falusi turizmus nem jelent gyógyírt.
Kedvezı értékeket csak a Balaton körüli falvak, néhány baranyai és megyénkbıl egy település,
Tivadar mutat. Az életminıség összetett mutatócsoport vizsgálataikból már kedvezıbb a kép
(véleményem szerint reálisabb is), eszerint legjobb helyzetben Fejér és Gyır-Moson-Sopron
megye aprófalvai találhatók és a Szatmár–Beregi-síkságon is találhatók jó életminıséget biztosító
falvak.
A rurális kistérségek turisztikai pozícióját meghatározó tényezık összefüggéseit Kóródi
Márta és Dudás Péter a Szolnoki Fıiskola oktatói 2002-ben vizsgálták (KÓRÓDI M.–DUDÁS P.
2003). Ebbıl a tanulmányból is kiemelem az általam vizsgált kistérségekre vonatkozó
megállapításaikat. (Vidéki az a kistérség, ahol a 120 fı/km2-nél nagyobb népsőrőségő
településeken lakók aránya kevesebb, mint 50%. Így 60 vidéki és 32 erıteljesen vidéki kistérség
megkülönböztetést használnak, MTA RKK ATI). Ebben a tanulmányban a vidéki kistérségek
turisztikai kategorizálásában, a realizált vendégéjszakák alakulása alapján 3 csoportra osztották a
magyarországi 92 vidéki kistérséget: átlagot meghaladó ütemben növekvı vendégéjszakák, növekvı
vendégéjszakák és csökkenı vendégéjszakák közé. Az elsı kategóriába sorolták, összesen 35
kistérséggel együtt a Fehérgyarmati, a Csengeri, a Mátészalkai, a Nyírbátorit és a Vásárosnaményi
vidéki kistérségeket. A turizmus és a gazdaság összefüggései esetében 5 kategóriát különböztettek
meg. A Fehérgyarmati kistérség beletartozik a 16 db kistérséget számláló legjobb kategóriába: átlagot
meghaladó ütemő turizmusfejlıdés, gazdasági és szálláshelyfejlıdési jellemzıkkel bíró vidéki kistérség.
A Vásárosnaményi kistérség a második kategóriába esik 11 kistérséggel: átlagot meghaladó ütemő
turizmusfejlıdés, gazdasági vagy szálláshelyfejlıdési jellemzıkkel bíró vidéki kistérség. Az azóta eltelt
hat évben még inkább megfigyelhetı, hogy a turizmusfejlıdés együtt jár a gazdaság egészének
fejlıdésével.
Az új trendek megjelenése és az aprófalvas állományon belüli látható differenciálódás a
rendszerváltást követıen erısödött fel. (G. FEKETE É. 2006). A kutató vizsgálataiban arra keres
választ, hogy várható-e Magyarországon az aprófalvak reneszánsza? A 90-es években az átmenet
érvényesülı folyamatai az aprófalvak új sajátosságait erısítették fel, és szükségessé tették a
településtudományban hagyományokkal bíró tipizálás újragondolását. Az aprófalvak 8 típusát
különböztette meg: 1. Típusos aprófalvak, 2. Gettósodó, erıforrásaikat felélı aprófalvak, 3.
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Hétvégi, üdülıházas falvak, 4. Turisztikai szolgáltató falvak, 5. „Uradalmi” falvak, 6. Szuburbán
és kedvezı közlekedési helyzető lakófalvak, 7. Öko- és más, alternatív életlehetıséget kínáló
falvak, 8. Nem beazonosítható, átmeneti jellegő aprófalvak. Kutatásaimban a 4. típusba
(Turisztikai szolgáltató falvak) sorolható Szatmár-Bereg általam vizsgált településeinek közel a
negyede és közvetve még ennyi kapcsolódik valamilyen gazdasági tevékenység által az
idegenforgalomhoz.
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3.2. A TURIZMUSFÖLDRAJZ HELYE
A következıkben a turizmusföldrajz létjogosultságát igyekszem alátámasztani, majd a
turisztikai és a földrajzi tér értelmezése, és turisztikai szakmai kérdéskör következik.
A turizmus, mint nyílt tevékenység interszektorális, mint tudomány interdiszciplináris,
elemzéséhez és megértéséhez rendszerszemlélet szükséges. (LENGYEL M. 1994.) Komplex
kutatásához mintegy húsz különbözı tudományág egyes elemeit kellene – rendszerezve –
felhasználni. Az egyes részterületeket illetıen a szaktudományok közül elsısorban a földrajz, a
közgazdaságtan, a statisztika, a szociológia és a pszichológia segítenek.
„A turizmuselmélet alapjai „ c. munka elején egy idézet áll Miklós Elemértıl, 1929-bıl, mely
szerint „A magyar idegenforgalom megnevezésének ügye megérett a sürgıs, végleges megoldásra.
Ehhez a kérdéshez látszólag mindenki ért, mindenki hozzászól, mindenki jobban tudja, mit kell
tenni, mindenki panaszkodik, hogy semmi sem, vagy túl kevés történt.” Tetteink, köztük sikereink
ellenére azt kell mondanunk, figyelembe véve a turizmus gyors növekedését is, hogy aki a mostani
helyzetet hasonló módon összegzi, nem téved. A gyors növekedés, rendkívüli összetettség egyaránt
oka lehet, hogy a turizmustudomány megteremtésre és elfogadtatásra vár (MICHALKÓ G. 2004B).
A turizmusföldrajz tudományrendszertani helyének keresésére tehát olyan idıben és
körülmények között kell sort kerítenünk, amikor a turizmustudomány még kialakulatlan, nem
eldönthetı, hogy benne a geográfiának mekkora és milyen szerepe lesz, másrészt ugyanakkor a
formálódó, egyértelmően erısödı turizmusföldrajz kapaszkodókat keres, definiálni törekszik
önmagát. Ehhez a definícióhoz az eddigi publikációk alapján ítélve a földrajzi (területi) aspektus
egészének hozzá kell tartoznia, függetlenül attól, hogy a mozgás kiindulási helyérıl, célterületérıl
vagy magáról a mozgásról van szó, és attól is, hogy a térbeli sajátosságokkal és jelenségekkel
ágazati oldalról más tudományok (is) foglalkoznak (AUBERT A.–TÓTH J. 2006).
A turizmusföldrajz a földrajztudomány egyik legfiatalabb, de annál dinamikusabban fejlıdı
ága (BODNÁR L. 2000, SZABÓ G. 2000A, AUBERT A.–TÓTH J. 2006. AUBERT A. (SZERK.) 2006),
melynek térségi szemlélete, új típusú kutatási módszerei és szoros kapcsolata a turizmus gyakorlati
fejlesztésével (LENGYEL M. 1999, AUBERT A.–MISZLER M.–SZABÓ G. 2000. AUBERT A. 2001,
SOMOGYI G. 2006) jótékony hatással lehetnek az agrárföldrajz megújulására. A turizmus egyre
jelentısebb szerepet tölt be a gazdasági életben, növekvı foglalkoztatási, bevételi mutatói és
multiplikátor hatása miatt (LENGYEL M. 1994, LENGYEL M. 1999, TASNÁDI J. 2002, HAHN, H.–
KAGELMANN, H. J. (HG.) 1993., BURTON, E. 2000, BECKER, C.–HOPFINGER, H.–STEINECKE, A.
(HG.) 2003).

21

A turizmusföldrajz rendszertani helyét a földrajztudományon belül POSER (1939)
különítette el elıször, majd CHRISTALLER (1955) ágazati földrajzként besorolta a többi
gazdaságföldrajzi ágazat közé. A földrajz sok impulzust kapott a berni-, St. Galleni és a bécsi
ökonómiai iskoláktól, amelyek ma is a turizmus kutatásának jelentıs bázisai (HUNZIKER ÉS KRAPF
1942, BERNECKER 1955, KRIPPENDORF 1975, KASPAR 1982). Az angol-amerikai turizmuskutatás
erısen piacorientált, ökonómiai/szociológiai szemlélető, jelentıs képviselıinek turizmusföldrajzi
mővei is ezt tükrözik (ASHWORTH 1988, LUNDBERG 1993). A közlekedési földrajzhoz erısen kötött
turizmusföldrajz szemléleti megközelítésére nagy hatással volt a müncheni iskola (RUPPERT,
SCHAFFER

ÉS

MAIER 1969-75, GRAF 1981), amely kutatási irányzat a szociálgeográfián belül

értelmezte a turizmust, mint rekreációs alapfunkciót. E kutatások a szabadidı aktivitás földrajzi
tereinek kialakulására, azok struktúrájára, a településhálózaton belüli értelmezésre terjedtek ki. Majd
a fogadóterületek elemzését és a szociológia bevonásának szükségességét hangsúlyozzák
(OESTREICH 1977, KEMPER 1978).
A földrajzi és az említett tudományterületek kutatási irányzatainak összefonódása az 1980-as
évtizedben felerısödik, a turizmusföldrajzon belül megjelennek a klasszikus természetföldrajzi,
szociálgeográfiai és közlekedésföldrajzi orientáltságú alapmővek mellett a társadalmi struktúraanalízisek mind a küldı, mind a fogadóterületek szempontjából. A közösségi elvárások elemzése a
szabadidı terek térdimenzióit illetıen, a területfejlesztés és a turizmus kapcsolódási pontjainak
vizsgálata (BECKER 1982, STEINECKE 1983). A tömegturizmus rohamos térbeli terjedése, a fejlettség
és kultúra szempontjából merıben eltérı régiók kapcsolódása a turizmuson keresztül a kutatásokat is
determinálta. Elıtérbe kerültek a turizmus környezeti hatásait elemzı (DREYER 1996, KÖHN 1997).
Az ökoturizmussal és a fenntartható fejlıdéssel kapcsolatos (KERN 1995) kutatások, amely témákat a
turizmus világszervezetei (WTO, WTTC) szintén központi kérdésként kezelnek. A turizmus társadalmi hatásainak vizsgálata a turisták motivációkutatásán keresztül (MILL-MORRISON 1985,
OPASCHOWSKI 1988) a fogadóterületek kulturális identitástudatát érintik (THIEM 1994, PÖTTLER
1994).
A kutatások rövid történeti áttekintésébıl is látható, hogy a turizmus bonyolult kapcsolati
rendszereit egy-egy tudomány nem sajátíthatja ki, mivel interdiszciplináris megközelítésekre van
szükség. A földrajz – mint tértudomány – a turizmus területén is a folyamat és struktúraanalízissel
tőnhet ki, ahol az erıforrások elemzése (természeti, humán) lokális, regionális, nemzeti és nemzetközi
szinten egyaránt fı feladata. A térbeli (küldı és fogadóterületek tranzitutak) aspektusok mellett az
idıbeli dimenziók (idısoros, keresztmetszet és állapotvizsgálat) szolgál a folyamatelemzések alapjául.
A turizmus erıforrásainak területi elhelyezkedésének vizsgálatában a földrajzi szempontú
megközelítés nélkülözhetetlen. A földrajzi tér a kereslet számára vonzerıt és desztinációs terméket
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jelent. Mivel a turizmus idıbeli és térbeli természető folyamatokból áll, hozzájárul egy küldı és
fogadóterekbıl álló turizmusföldrajz kialakulásához, amely sajátos jegyein keresztül az adott terek
társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzıit is magában hordozza (AUBERT A. szerk. 2007). Az
idegenforgalmi adottságok és feltételek vizsgálatától, a fenntartható turizmusfejlıdésben, egészen a
desztinációkutatásig és a térségi turizmuskutatás elméleti kérdéséig mindenhol érvényesül a földrajzi
szemlélet.
A módszertani súlypontok eltérıek, de a turizmust jellemzı kettıs integráció elvének
érvényesítésével, vagyis a turizmus külsı környezetével és belsı rendszerével együttesen lehet
csak vizsgálódni. Turizmusföldrajzzal fogalakozó szakemberek véleménye szerint ez lehet a
földrajztudomány és az egyre önállóbbá váló turizmustudomány kapcsolódási területe.
A turizmusra ma jellemzı desztinációversenyben, még egy-egy régión, vagy akár megyén
belül is, a földrajzi megközelítés, a jelenségek komplex vizsgálata mutatja, hogy a geográfiai
látásmód érvényesül a napi feladatok megoldásában is. Kutatásaim során mindig azt tapasztaltam,
hogy földrajzosként szélesebb látásmóddal rendelkezem, mint a turizmus egy-egy területén
dolgozók, és ezt hatékonyan, segítséggel tudtam kamatoztatni.
A turizmusföldrajznak egyre fontosabb szerepe van a gazdaságföldrajzon belül, éppen
úgy, ahogy növekszik a turizmus gazdasági jelentısége is (AUBERT A.–TÓTH J. 2006, AUBERT A
szerk. 2006., PUCZKÓ L.–RÁTZ T. 2002).
3.2.1. A TURISZTIKAI TÉR TÁJI ÉRTELMEZÉSE
A földrajztudomány fejlıdésével a tértípusok értelmezése változásokon ment át. Közös
jellemzıjük, hogy komplex térkategóriák, természeti és társadalmi szempontokat vesznek
figyelembe, de eltérı súllyal.
A földrajzi táj MAROSI SÁNDOR (1981) meghatározása szerint „a térnek olyan, a
szomszédságtól többé-kevésbé elhatárolódó egysége, amely a természeti és – egyre inkább
antropogén

–folyamatok

és

törvényszerőségek

kölcsönhatására

egyéni

sajátosságokkal

rendelkezik. Bár arculata az élı szervezetek, az ember, a társadalom hatását tükrözi, de térbeli
alapja, határainak meghatározója a természeti tényezık összessége” (PROBÁLD F. 2001). A
földrajzi környezetet PÉCSI MÁRTON (1981) integrált rendszernek tekinti, amely „négy alrendszert
foglal magába: a természeti környezetet, az átalakított természeti környezetet, a társadalmi-gazdasági,
valamint a politikai-kulturális környezetet” (PROBÁLD F. 2001). TÓTH JÓZSEF (1997) a földrajzi
környezete sajátos, új modellel jellemzi: a társadalmi-gazdasági-infrastrukturális-természeti
tértípusként jellemzi, mely szabályos tetraéderrel rajzolható meg, melynek alapja a természeti
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környezet, és a modell típusából adódóan, mindegyik egy-egy él mentén kölcsönhatásban áll
egymással (TÓTH J. 1997).
A táj és a turizmus kapcsolata sajátos kultúrtörténeti fejlıdésen ment keresztül, mivel a táj
szerepének újraértelmezése és a szabadidı utazásokkal történı eltöltésének kialakulása a történelem
megközelítıleg azonos korszakára esik. A természeti tájhoz való sajátos vonzódás különösen az
ipari forradalmak korától egyfajta szabadságeszményként is megjelent, a táj és az egyén közötti
bensıséges viszony mind a mai napig tovább él. A modern turizmus története során a célállomást
jelentı tájak – az értékesítést elısegítendı – tipizálódtak, és felkeresésüket már nemcsak a vágy,
hanem a divat is befolyásolja. Az a fajta turisztikai élmény, amelyet egykor az érintetlen természet
nyújtott, ma leginkább a nemzeti parkokban, védett területeken realizálódó ökoturizmus során
élhetı át.
Napjaink tájfelfogásában egyre nagyobb szerepet kap a kultúrtáj1 hangsúlyozása (BERÉNYI
I. 2001A), amelynek szociálgeográfiai szempontú megközelítésében a szabadidı eltöltésének, mint
társadalmi alapfunkciónak jelentıs helye van. Ennek megfelelıen a turisztikai élményt nyújtó
modern tájkép – az ökológiai elemeken túlmenıen – a társadalom ökonómiai, kulturális és
esztétikai tevékenységének sajátos szintézisét tükrözi vissza. Mivel a kultúrtáj történelmi fejlıdés
eredménye, így az idegenforgalmi vonzerı részét képezı és a lakosság identitását erısítı
hagyományokat egyaránt magában hordja. Azok a térelemek, amelyek a kultúrtájban egyedi
látványosságot jelentenek, megjelenítik az emberi gondolkodásmód és tevékenység egy-egy
térformáló korszakát. Amíg a természeti tájban a geológiai/geomorfológiai és az éghajlati
tényezıknek volt meghatározó szerepe, addig két hasonló keletkezéső és fekvéső tájat nehezen
lehetett egymástól megkülönböztetni, de az idıközben ott megnyilvánuló emberi életformák
olyan egyedi tájelemeket alakítottak ki, amelyek elısegítették a táj turisztikai tipizálását.
A tipizálás igénye Magyarországon nem új kelető, mivel közel három évtizede TIMÁR L.
(1974) már foglalkozott a kérdéssel. Felismerte ugyan, hogy a turizmusban a természet és a
társadalom kölcsönösen feltételezi egymást, típusalkotása mégis a táji tényezık szerepének
hangsúlyozása mentén történt. MARTINEZ J. (2000) ugyan szintén figyelembe veszi a táji elemeket,
de sokkal nagyobb hangsúlyt helyez a turisztikai tér funkcionális megközelítésére. Önálló
kategóriaként
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multifunkcionalitásából eredı területi sajátosságait, azonban nem említi a hegyvidéket, amelyet
tájképileg és a turisztikai tevékenységet alapul véve is lényeges típusnak kell tekinteni.

A kulturális örökségek között tartjuk számon az ún. kultúrtájakat (történeti tájakat), amelyek az ember és a természet
kölcsönhatása révén alakultak ki – azaz emberkéz alkotta ıket, de a természeti hatásokkal szervesen együttmőködve (Unescovilágörökség).
1
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A kultúrtáj és a turisztikai miliı kapcsolata
A turisztikai miliı kialakításában elengedhetetlen szerepet kap a természeti környezet
arculatát megváltoztató társadalom, így az adott térben élı lakosság tájformáló hatása
visszatükrözıdik a turisták által felkeresett hely élményapparátusában. Ha például falusi vagy
városi miliıkrıl beszélünk, akkor minden esetben a táj azon elemeinek sokaságát idézzük fel,
amelyek ezeket a tereket általánosságban jellemzik: a falut az agrárterületek és az alacsony építéső
házak dominanciája, a település nyugalma, a háziállatok ricsaja, a ráérı, kíváncsiskodó emberek
világa testesítik meg. Egy célterület turisztikai miliıjének lényege éppen abban keresendı, hogy az
elsı, legtöbb esetben a fizikai arculat észlelésébıl fakadó képeken túlmenıen olyan egyedi
jellegzetességeket is magán hordoz, amelyek az ott élık történelmébıl, kultúrájából fakadnak, és
meghatározó mértékben befolyásolják a turisták élményeit. Ebbıl eredıen egy osztrák alpesi
falucska miliıjének egy magyar alföldi faluéval történı összehasonlításakor – annak ellenére, hogy
a társadalmi munkamegosztásban hasonló funkciót töltenek be – igencsak eltérı jegyek
körvonalazódnak (PUCZKÓ-RÁTZ 1998).
A turisztikai miliınek az imázzsal való sajátos kapcsolata abban fejezhetı ki, hogy elıbbi
kialakulásához nélkülözhetetlen a hellyel meglévı személyes kontaktus, vagyis a célállomás
felkeresése, utóbbi azonban képes anélkül is a fejekben megjelenni, hogy bármilyen szubjektív
benyomás érte volna az egyént. A miliı és az imázs egyaránt tartalmaz objektív és szubjektív
elemeket. Mindkettı esetében fennáll a kollektív tudás ténye, de a miliı az elızetesen kialakított
imázs, a prospektusok diktálta várakozások tényleges megélésébıl építkezik, emiatt sokkal
színesebb és a személyes tapasztalatok révén árnyaltabb fogalom. Az imázs, ahogy a neve is mutatja
egy kép, amelynek kialakulásában a különbözı szocializációs közegek vesznek részt, nem
szükségszerően tartalmaz olyan érzelmi elemeket, mint a miliı. A turisztikai miliı sokszor az imázs
megfeleltetése a ténylegesen átélt, megtapasztalt, értékelésen átesett valóság. Amíg az imázs lehet
negatív, addig a turisztikai miliı inkább pozitív fogalom. A turisztikai miliı eltérhet az elızetesen
elvárt imázstól, azt utólagosan alakíthatja. A desztináció imázs elsısorban az utazási szokások, a
miliı a turisztikai magatartás befolyásolásában játszik kiemelkedı szerepet. A turisztikai imázs
mozaikos szerkezető, amely magában foglalja a potenciális turistáknak a desztinációra vonatkozó
hiedelmeit, elképzeléseit, de benne a benyomások kisebb mértékben játszanak szerepet. A turisták
tudatában létrejövı imázs objektív tényszerőségéhez a média jelentısen hozzájárul (MICHALKÓ G.
2005).
Az Országos Idegenforgalmi Hivatal alakította ki a turizmus térségi folyamatait is regisztráló
rendszert. Ez szolgált alapjául a 2012./1986. évi kormányrendeletnek, mely a „A turizmus ágazati és
területfejlesztési koncepciója” címet viselte. Ebben három kategóriát különítettek el: kiemelt,
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regionális és helyi-kistérségi üdülıterületek, majd ezt fejlesztették tovább négy csoportba (kiemelt
üdülıkörzet, üdülıkörzetek, üdülıkörzeten kívüli idegenforgalmi adottságokkal rendelkezı
települések, és nem üdülıhely jellegő települések) és a hatályos jogszabályok szerint térségünk ebben a
2. csoportban található: Felsı-Tisza-vidék üdülıkörzetbe tartozik. A tájnévvel legcélszerőbb
lehatárolni a desztinációt.
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3.2.2. A TURIZMUS TERVEZÉSE
A turizmus tervezésének hatékonyságában közrejátszik, ha a terv nemcsak passzív kifejezıje a
turizmuspolitikának, nemcsak szimbolikus dokumentum, hanem a gyakorlatban megvalósítható,
szükség szerint korrigálható, továbbfejleszthetı anyag. A turizmus tervezésének számos
dokumentuma ismert. A tervezés rendszerszemlélető megközelítésben koncepcióra, stratégiára és
programra épül. A koncepcióban általában körvonalazzuk a célokat, a stratégiában a prioritást
élvezı célokat konkretizáljuk, míg a programban az operatív megvalósítást írjuk le. A tervek
hatókörét tekintve elkülönítünk területi és létesítmény-centrikus terveket, elıbbi egy településre,
kistérségre, megyére, régióra vagy akár egy egész országra vonatkozóan fogalmazza meg a
döntéshozó szándékát, utóbbi egy konkrét infra-, vagy szuprastrukturális egységre vonatkozóan
összegzi az elképzeléseket. Az idıbeli ütemezését tekintve rövid-, közép- és hosszú-távú terveket
különböztethetünk meg. A turizmus tervezésének fontos része a marketingterv. A turizmus
területén történı bármely tervezés széles körő koordinációt igényel.
A turizmus tervezési folyamatának fıbb szakaszai:
1. helyzetértékelés, adatgyőjtés és elemzés
2. turisztikai pozíció meghatározása
3. integrált értékelés, SWOT
4. a fejlesztési cél megfogalmazása
5. elızetes tervezés, modellezés
6. a terv részletes kidolgozása
7. végrehajtás.
A fejlesztési célok megfogalmazásánál arra kell törekedni, hogy minél konkrétabban körvonalazzuk a kívánt eredményt. A céloknak összhangban kell lenni az adott területre vonatkozó
más célkitőzésekkel. A tervezés elsı fázisában kell figyelembe venni a turizmus általános és az
érintett térségben megjelenı fejlıdési irányt, a bevonható források elérhetıségét. Ezt követıen
hozzá kell látni a terv minél reálisabb megfogalmazásához elengedhetetlen adatgyőjtéshez, amit
helyzetelemzésnek is nevezünk. Ez valójában egy erıforrás-leltár, amelyhez primer és szekunder
kutatás révén juthatunk el. SWOT analízis segítségével számba vesszük az erısségeket,
gyengeségeket, lehetıségeket és veszélyeket, körültekintı elemzés a célravezetı. A végsı tervnek
tartalmaznia kell a tájhasználat részleteit, területfelhasználási szabályokat, az infra- és
szuprastruktúra fejlesztésének javaslatát. Ebben kell bemutatni a köz- és magánszektor szerepét,
felelısségét, a projekt idıbeli ütemezését, a minıségbiztosítás módját és a megvalósítás
felelıseinek a nevét is.
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A területi szintő tervezés
A területi szintő tervezés alatt egy igazgatási vagy területfejlesztési szempontból
meghatározható térség komplex fejlesztésének elıkészítése és megvalósítása értendı. Ennek
során a tervezésben részt vevı szakemberek arra koncentrálnak, hogy az adott térség erıforrásai a
vállalkozások révén a leginkább hatékony módon hasznosuljanak. A tervezés e szintje elkülönül
az egyes létesítmények tervezésétıl, mivel itt a turizmus társadalmi, gazdasági, környezeti hatásait
szerteágazóbban kell számba venni. A helyi, kistérségi, megyei vagy regionális szinten
megvalósítandó fejlesztések tervezése konkrét eredményekkel jár, a tervezés egyes fázisaiba
bevonandó szakemberek helyismerete révén hatékonyabb. A politikum által jóváhagyott célokhoz
kell a tervezés során az eszközöket hozzárendelni, amelyet forrásokkal kell alátámasztani.
A területi szintő tervezéskor el kell különítenünk a turizmusba már eredményesen
bekapcsolódott térségeket, azoktól, amelyek a kívánt fejlesztés hatására válnak a turisták
célterületeivé. Ehhez minden esetben figyelembe kell venni a desztináció úgynevezett életciklusmodelljét, és megfelelı hatáselemzések révén pontosan meghatározni, melyik fázisban van a
terület, hogy optimális döntések születhessenek. Ahol nincs számottevı turistaforgalom, ott a
tervezés következményeként fognak az attrakciók, illetve az azokat feltáró infrastrukturális
elemek megjelenni. Általánosságban elmondhatjuk, hogy a tervezésnek egyrészt biztosítania kell a
térség kínálatának magas fokú hasznosulását, ezzel közvetlenül bevételi forrásokhoz jut, másrészt
nem szabad megfeledkeznie a lakosság életminıségében beindítható kedvezı folyamatokról,
illetve arról, hogy lehetıség szerint a környezetben se következzenek be visszafordíthatatlan
események. A helyi szintő tervezések erısen kötıdnek a rendelkezésre álló infra és szuprastruktúrához, ami mellett persze figyelembe kell venni az egyéb adottságokat, a regionális tervezés
már magasabb szintő, általánosabb érvényő célokat is megfogalmazhat. A tervezés lehet
termékközpontú, ebben az esetben egy turisztikai termékre koncentrálva kell a fejlesztést
megvalósítani. Lehet a tervezés eredménycentrikus is, ekkor a vendégforgalmi mutatók javulását
tőzik ki
A területi szintő tervezésnek hangsúlyt kell arra fektetnie, hogy az adott térség eredeti és a
megvalósuló funkciói milyen mértékben állnak egymással összhangban. A tervezés történhet alulról
felfelé vagy ellenkezıleg, felülrıl lefelé haladva. Elıbbi a társadalom részérıl már mőködı
kezdeményezéseket is magában foglalhat, ezért közép- és hosszútávon kifizetıdıbb. Az a jó
tervezés, amely folyamatos tevékenységként tételezi magát, és minden fázis után reagál a
környezetébıl érkezı visszacsatolásokra, hogy szükség esetén elvégezhesse a módosításokat. Ennek
következtében a teherbíróképesség, a területhasználat és a turisták elégedettsége harmóniába kerül
egymással.
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3.2.3. A TURIZMUS HATÁSAI
A turizmus dinamikus fejlıdése, különösen ha területileg koncentráltan jelenik meg, nem
csupán gazdasági, hanem társadalmi-kulturális (és környezeti hatásokat) is kivált. Ahol a turizmus
nemzetközi kiterjedéső, ezek a hatások még összetettebben jelentkeznek (MICHALKÓ 2002).
Társadalmi-kulturális hatásai
A fogadóországokat érintı különbözı társadalmi és kulturális hatásokra egyre jobban
odafigyelnek a szociológusok és idegenforgalmi szakemberek. A turizmus lehetıségeket kínál az
emberi kapcsolatok fejlesztésére, az emberek közötti megértés, empátia erısítésére belföldi és
nemzetközi összefüggésekben egyaránt. Én kiemelném az identitástudat erısödését, térségünkben
ennek helyretételét is eredményezte, hogy messzirıl érkezett vendégek értékeket láttak SzatmárBeregben. A turizmus társadalmilag romboló hatásokkal is jár. A turizmus vitathatatlanul aktív
szerepet tölt be a béke erısítésében, hiszen valódi tartalommal bír az a szlogen, hogy a „turizmus
a béke iparága”. A turizmus lehetıvé teszi a közvetlen kommunikációt a világ térségei és népei
között, s hatékony módja a kulturális kapcsolatok és kölcsönhatások fejlesztésének, hiszen minél
fejlettebb a technika, technológia, annál inkább szükség van az emberek közötti kommunikáció és
kapcsolatok fejlesztésére.
Gazdasági hatásai
A turizmus gazdasági hatásai összefüggést mutatnak a vizsgált jelenség gazdaságösztönzı
funkcióival,

illetve

a

makrogazdasággal

kapcsolatos

kölcsönhatásokkal.

A

turizmus

legreprezentatívabb és a legjobban mérhetı gazdasági funkciója a fizetési mérlegre gyakorolt hatása.
A bevételekre gyakorolt hatás a szolgáltatások igénybevételekor jelentkezik, persze csak abban az
esetben, ha azok ellenértéke valóban befolyik a gazdaságba. A turizmusból származó bevételek
számbavételének módja alkalmas arra, hogy a lehetı legszélesebb perspektívából vett minták alapján
becsülje meg a valódi forgalmat. Ez tekinthetı az adó alapjának, amely után a szolgáltatástól
függıen elsısorban társasági, iparőzési és idegenforgalmi adóbevételek származnak.
A turizmus foglalkoztatási funkciója gazdasági oldalról a munkaerı-gazdálkodásban
jelentkezik. A munkahelyteremtés tekinthetı a turizmus egyik legfontosabb gazdasági hatásnak.
Igaz, nagyon nehéz pontosan lehatárolni, mely munkakörök sorolhatók a turizmushoz, ennél
fogva a benne dolgozók létszáma is becslésen alapszik. A turizmusban jelentkezı szezonalitás
miatt a dolgozók alkalmazása bizonyos munkajogi kérdéseket is felvet, de nem szabad a
foglalkoztatás és a munkahelyteremtés fogalmát sem összemosni. Elıbbi sokszor átmeneti,
utóbbi azonban már állandó munka végzésére ad lehetıséget. A turizmus egy munkaerı-intenzív
ágazat, amely bármely újítás ellenére igényli az emberi erıforrást: a személyes kapcsolatokon
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alapuló szolgáltatások színvonalának emelésében egyre nagyobb jelentısége van az alkalmazottak
számának. A turizmusban gyakori az egyéni foglalkoztatás (pl. idegenvezetı), önmaga
gondoskodik a munkaügyi kérdéseinek intézésérıl. A turizmus egyes területein (pl.
vendéglátóipar) a munkaerı alacsonyan képzett és alulfizetett, erıs a fluktuáció.
Az elemzésekben kevés szó esik a turizmus termelési funkciójáról, pedig a turisták által
elfogyasztott javak elıállításának ösztönzésében komoly szerepe van. A vendéglátóiparban
felszolgált ételek és italok, a turisták által megvásárolt ajándéktárgyak, a falusi turizmusban otthoni
fogyasztásra beszerzett javak, a funkció zavartalan mőködését bonyolító gépek, berendezések,
eszközök elıállítása egytıl-egyig a turizmust közvetlenül szolgáló termelést serkenti. A turizmus
piacbıvítı funkciója által pótlólagos vásárlóerıt terel a gazdaság azon területeire, ahol a helyi
lakosság, vagy a vállalkozói szféra amúgy is vásárlóként jelentkezik, tehát a turista olyan
létesítményeket, szolgáltatásokat vesz igénybe, amit nem az ı számára terveztek, ilyen a
kiskereskedelem és az alapinfrastruktúra.
A turizmus struktúrajavító funkciója elsısorban a közepesen fejlett, vagy a fejlıdı országok
esetében jelentkezik, és abban mutatkozik meg, hogy a hagyományos szektorokhoz (mezıgazdaság,
ipar) képest mind a foglalkoztatásban, mind a jövedelemtermelésben elısegíti a tercier (szolgáltatás),
egyes esetekben a quaterner (felsıoktatás, tudományos kutatás) szektor megerısödést. A turizmus
gazdasági hatásainak értékelésénél lényeges szempont, hogy a mutatók nem tartalmazzák a
célállomáson tettenérhetı szociokulturális és környezeti hatások pénzben kifejezhetı hasznát és
költségét, miközben a mérleg megvonásakor ezt is figyelembe kellene venni. A foglalkoztatottság
esetében a már említett mentális tényezık, és a magasabb szintő szaktudás mérvadó (MICHALKÓ G.
2005).
3.2.4. TURISZTIKAI TERMÉKEK ÉS A DESZTINÁCIÓMENEDZSMENT
A tömegturizmus megszokott formái mellett az utóbbi évtizedekben felerısödtek az
igények, olyan aktív turizmus változatok iránt is, amelyek viszonylagos épségben fennmaradt
természeti területeket tárnak fel, közeli kapcsolatot biztosítanak a gazdag tradíciókkal rendelkezı
tájak és lakóik, valamint a turisták között (SZABÓ G. 2007). Ezen területek a vidéki turizmus
színhelyei, ahol ma már különbözı turisztikai termékekkel: attrakciókkal, tematikus utakkal várjuk a
vendégeket.
A turizmus szakma jelenlegi feladata, alkalmazkodva az európai és világtendenciákhoz, hogy
egy komplex turisztikai csomagot kínáljon, meghatározott célterületen, azaz a marketingtevékenység
eszköze egy-egy terület.
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3.2.4.1. A tematikus utak
A vidéki régiók turisztikai attrakcióit főzik fel azok a földrajzilag is meghatározó kínálatok,
amelyek valamilyen téma köré szervezıdve, útvonalként kötik össze a terület fı vonzerıit. A
formálódó kínálatok a vidéki tájak és települések egy-egy olyan kiemelkedı adottságát választják
ki, amely önmagában is képes reprezentálni az adott körzet vonzerejét. Ebben az esetben a
tájegység közös jellemvonásait megtestesítı értékek közül keresnek témát az érdekeltek, olyat, ami
összeköti a tematikus út kialakítóit. Ilyen kiemelkedı, az idegenforgalmi kínálat „vázát” képezı
vonzerı lehet egy tájegység hírnevet szerzett, hagyományos terméke: pl. bor, sajt, dohány. Ugyanígy
egy körzet, vagy akár régiók azonos korból származó mőemlékei is összefoghatók egy útvonalba. A
látogatók a kijelölt úton végighaladva megismerhetik a helyi termék elıállításának fázisait,
megkóstolják a borokat, ismerkedhetnek történeti, és kulturális háttérrel. A kapcsolódó
rendezvényeken (szüret, borfesztivál, borárverés, borrendi ceremónia stb.) részesei lehetnek a
helyi mítosz, a hagyományok továbbélésének. A program gerincére a szállásadás, az aktív
kikapcsolódás és ellátás adott vidékre jellemzı formái főzıdnek fel, így téve teljessé a kínálatot. A
tematikus utak egy-egy idegenforgalmi kínálatba „csomagolva” a vidéki élmények teljes körét
adják. A múltból eredı hagyományok összekötik a városokat a vonzáskörzetükön fekvı falvakkal,
így jelentıs földrajzi egységekre, régiókra is kiterjedı kínálatok jöhetnek létre. Jó példája ennek
Németország, ahol a borutak a vidéki turizmus többi terméktípusával összekapcsolódó
rendszerben mőködnek (SZABÓ G. 2008).
Az útvonal megtekintése csak akkor valósul meg, ha a látogató az útvonal pontjait felkeresi.
A természeti útvonalakat a látogatók önvezetéssel, szervezett vezetı nélkül is látogathatják.
Az utak túlnyomó többsége központi/regionális forrásokból jön létre, illetve mőködik. A
magánforrások bevonására csak kiegészítésként lehet számolni azon vállalkozók részérıl, akik
közvetlenül is mérni tudják a tematikus útvonal meglétébıl származó forgalomnövekedésüket.
Költségtakarékosság jellemzi, önvezetéses látogatómenedzsment-technikák közé tartozik, és
alacsony fenntartási költség jellemzı rá. Az utak megvalósítása és mőködtetése nagyon
személyfüggı; az útvonal fenntartásában komoly szerepet játszanak az ügyet magukénak érzı
önkéntesek. Ma a tematikus útvonalak igen népszerőek, a világ szinte minden országában
találhatunk útvonalakat.
Sokkal könnyebb egy útvonalat megteremteni, mint karbantartani és üzemeltetni. Ez azzal
is összefüggésben van, hogy a kialakításhoz szükséges forrásokat könnyebben meg lehet szerezni,
mint a folyamatos mőködtetéshez szükséges alapokat. Tehát már a kialakítás fázisában biztosítani
kell a folyamatos mőködés feltételeit.
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3.2.4.2. A desztinációmenedzsment
Magyarországon a turisztikai desztináció menedzsment technikáit, módszereit az elmúlt
években alakították ki, alkalmazkodva és figyelembe véve a hazai viszonyokat. A WTO (Word
Tourist Organization) által kialakított és sikeresen használt TDM (Tourism Destination Management)
technika kitőnıen alkalmas az adaptációra.
A desztinációmenedzsment új típusú struktúrája a nagyobb fokú flexibilitást, a piaci
változásokra gyorsabb és könnyebb alkalmazkodást tesz lehetıvé annak révén, hogy ebben az
esetben

nem

a

hagyományos

menedzsmentszervezetnél

amely

funkcionális
a

marketing,

munkamegosztással
termékfejlesztés,

találkozunk

a

minıségbiztosítás,

információszolgáltatás felosztásán alapul), hanem alapvetıen két fı tevékenységkörre: a
márkamenedzsmentre és a szükséges üzleti tevékenységre bontja szét a szervezet
feladatrendszerét (AUBERT A. 2006.).
A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia (NTS) a helyi, (térségi, kistérségi), regionális és
nemzeti desztinációmenedzsment szervezetek kialakítását javasolja. Országos elterjedéséhez a
15/2005. évi Orzságos Idegenforgalmi Bizottság állásfoglalása a „Térségi desztinációs
menedzsment” címő elıterjesztés nagyban hozzájárult. Az Észak-alföldi régióban a rendszer
megalapozása történik, turisztikai magterületeket jelölnek ki. A Szatmár-Beregi területeken is a
konkrét lépések, a pályázatok beadása megtörtént. Az együttmőködés ilyen jellegő szervezeti
kialakítását célszerőnek látják.
A turizmusfejlesztési stratégia rendszerébe – alapvetı hangsúly-eltolódásként – a
termékfejlesztés mellé felzárkózott a turisztikai célterületek: a desztinációk fejlesztése is. A
desztinációkat a fejlesztés (attrakció, termék) területi keretén és a piaci megjelenés egységeként
jelenítik meg. Olyan komplex szemlélető, integrált megoldásokkal operáló fejlesztés szerepel a
tervekben, amely:
–

földrajzi alapokon meghatározható,

–

egymáshoz kapcsolódó,

–

együttesen megjeleníthetı kínálattal rendelkezı területegységet preferál.

Az ilyen jellegő fejlesztéseknél összekapcsolódnak a területi és a marketing feladatok. A
fejlesztés helyi rendszerei a megfelelı turisztikai potenciállal rendelkezı kistérségekben és
településeken hozandók létre, ennek megnevezése helyi desztináció menedzsment szervezet
(HDMSZ). Feladatai közé tartozik a desztináció termékfejlesztése, a helyi szintő turisztikai
promóció és a vállalkozások, a szolgáltatók összefogása, versenyképességük javítása. (AUBERT A.–
CSAPÓ J.–GONDA T.–HEGEDÜS V.–SZABÓ G. 2007). Az NTS része, hiszen az alulról jövı
kezdeményezés, a helyi szint bevonása általában hatékonyabb eszköz a továbblépésre.
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Turizmusfejlesztést sok hátrányos, elmaradott térség preferálna, azonban csak a megfelelı
adottságokkal és már kialakulóban lévı feltételekkel rendelkezı területeken célszerő komolyan
áldozni rá.

33

4. SZATMÁR-BEREG TURIZMUSÁNAK TÉRSÉGI MEGKÖZELÍTÉSE
A vizsgált kistájat területi szinteken közelítem meg. Elıször országos, majd regionális, ezen
belül az euroregionalis kapcsolatok bemutatása történik, majd megyei, részletesen a tájegység
természeti és társadalmi viszonyai, turisztikai szempontú helyzetelemzése következik. Az
idegenforgalom szempontjából jelentıs kistérségek ismertetését és turizmusának elemzését is
megteszem.

4.1. ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS MEGYEI SZINT
4.1.1. A BELFÖLDI TURIZMUS ALAKULÁSA 1990-TİL NAPJAINKIG
Szatmár-Beregben is a belföldi turistaforgalom a jelentıs, a külföldi vendégéjszakák
aránya csak 6-7% körüli. Idegenforgalmunkban továbbra is ez a tendencia várható, ezért elıször a
belföldi turizmus magyarországi alakulását elemzem 1990-tıl napjainkig.
Az elmúlt csaknem másfél évtizedben a belföldi turizmus egyre jelentısebb szerepet
töltött be Magyarországon: míg 1991-ben a kereskedelmi és magánszálláshelyeken eltöltött
vendégéjszakák 35%-a származott a belföldi vendégektıl, 2005-re ez az arány 45%-ra nıtt. A
belföldi turizmus aránya - a folyamatos volumen- és részarány növekedés ellenére - az Európai
Unió-15 átlagától azonban (64%) jelenleg is jelentısen elmarad.
Az 1990-es évek elején a határok átjárhatóvá tétele és a különbözı utazási korlátozások
feloldása a kelet-közép-európai országok be- és kiutazó turizmusára egyaránt ösztönzıleg hatott.
A kelet-közép-európai országok a rendszerváltást követıen új és érdekes desztinációkként
jelentek meg a világ turisztikai palettáján, a nyugati országokba való utazás lehetısége és
presztizse pedig a kiutazó turizmust ösztönözte. A volt szocialista országok újszerősége az 1990es évek közepére megkopott. Az évtized elsı felét jellemzı folyamatos növekedést a régió
országaiban az 1990-es évek második felére különbözı fejlıdési pályák váltották fel.
A különbözı szálláshelytípusok belföldi vendégforgalmának változása igen jelentıs eltéréseket
mutat. Az elmúlt években a belföldi vendégforgalom a szállodákon belül az öt- és négycsillagos
házakban növekedett a legdinamikusabban, hiszen 1990 és 2005 között az ötcsillagos házak forgalma
csaknem harmincszorosára, a négycsillagosoké csaknem húszszorosára emelkedett. A volument
tekintve a háromcsillagos szállodák könyvelhették el a legnagyobb növekedést, ahol 2005-ben közel 2
millióval több belföldi vendégéjszakát regisztráltak, mint 1991-ben. A szállodák mellett a panziók és a
turistaszállók belföldi vendégforgalma is megháromszorozódott, ugyanakkor a kempingek, de
különösen a magánszálláshelyek forgalma jelentısen visszaesett Összességében a kereskedelmi és
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magánszálláshelyeken 2005-ben 3,8 millióval több belföldi vendégéjszakát regisztráltak, mint 1991ben, amely az 1991-es bázisévhez viszonyítva 61,7%-os növekedést jelent.
A kereskedelmi szálláshelyeken regisztrált belföldi vendégéjszakák száma 1998 és 2005
között minden régióban emelkedett. A legjelentısebb növekedést 1998-hoz viszonyítva az ÉszakAlföldön regisztrálták (+70%), emellett a Dél-Dunántúlon több mint négytizedével, a Balatonon
és a Tisza-tónál pedig 30%-kal nıtt a forgalom 2005-ben. Mindez abszolút számokban 400 ezer
feletti belföldi vendégéjszaka-szám növekedést jelent.
A magánszálláshelyeken ugyanakkor 1999-rıl 2005-re több régió belföldi vendégforgalma
jelentısen változott. Emelkedett a belföldi vendégek által eltöltött vendégéjszakák száma: az ÉszakAlföldön közel 70%-kal, a Tisza-tónál másfélszeresére. A legjelentısebb növekedés abszolút értékben
is az Észak-Alföld régiót jellemezte, itt 70 ezerrel emelkedett a belföldi vendégéjszakák száma.
Az utazások motivációját vizsgálva a rokonok, barátok meglátogatása (18%), az egyéb nem
turisztikai célú tevékenység (16%), a vásárlás (13%) és az iskolai tanulmányút (13%) tekinthetık a
legfontosabbaknak. Az említett arányok azonban szélsıséges megoszlást mutatnak, ha az
utazások idıtartamát vizsgáljuk. Az egynapos utazásoknál a nem turisztikai célú tevékenység
(18%), az iskolai tanulmányút és a vásárlás (15-15%) volt a legjelentısebb motiváció, a 2-4 napos
utaknak 44%-a rokon, barát meglátogatása miatt történt. Az öt- és többnapos utak esetében a
vízparti üdülés aránya 22%, a városnézésé pedig 13% volt. Az utazások 88%-a egynapos volt, 9%-a
2-4 napig, 3%-a pedig ennél tovább tartott Utóbbiak 40%-át a Közép-Magyarország régió lakói tették,
ugyanakkor ez volt az egyik legjelentısebb fogadó régió is: 3,9 millióan érkeztek ide több napra, a
Balatonhoz 3 millió, Észak-Magyarországra és az Észak-Alföldre 2,5-2,6 millió utazást tettek a
magyarok. Kétharmadánál személygépkocsit vettek igénybe, autóbuszt, illetve vonatot 17-18%
használt. A belföldi többnapos utazások szervezéséhez az utak mindössze 1,3%-ánál vettek igénybe
utaztató szervezetet. Az átlagos költés közel 30 ezer forint volt.
A belföldi turizmusra ható pozitív és negatív tényezıket, hatásokat figyelembe véve a
Magyar Turizmus Zrt. továbbra is a belföldi vendégéjszakák növekedését prognosztizálja. A
belföldi turizmust negatívan befolyásoló tényezık közül a kiutazó turizmus elmúlt években
megfigyelhetı nagymértékő növekedését is szükséges megemlíteni. Ennek hátterében a diszkont
légitársaságok terjeszkedése és a kedvezı áron elérhetı utazási ajánlatok bıvülése áll. A belföldi
turizmus presztízse Magyarországon egyre erısebbnek mondható, az elmúlt néhány év tendenciái
és a lakosság utazásaira ható pozitív tényezık – mint a társadalom gazdasági helyzetének javulása,
az üdülési csekk népszerőségének növekedése, a második és harmadik, valamint a rövid utazások
számának növekedése – figyelembevételével középtávon a belföldi utazások számának további
lassú, de stabil növekedése várható.
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4.1.1.1. A magyar vidék turisztikai szempontú értékelése
Magyarországon a vidéki turizmus megfelelıje a falusi turizmus, de célszerőbb volna a
szélesebb megközelítést adó vidéki turizmus megnevezés alkalmazása (SZABÓ G. 1993, 2000).
A kereskedelmi vendégéjszakák tekintetében a megyei rangsorokban általában az élen
Zala, Veszprém, Somogy, majd Hajdú-Bihar következik, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a sor
vége felé található, így volt ez 2006-ban is. Magánszállásadás vendégforgalma (vendégéjszaka)
régióként vizsgálva 2006-ban: falusi szállásadásban továbbra is Észak-Magyarország vezet,
megközelítıleg kétszerese az Észak-Alföldnek. Megyénkben 36.166 vendégéjszakát regisztráltak,
ebbıl 8.527 külföldi, ami 23%-os részesedés. A vendégéjszakák száma kis mértékben, de
folyamatosan csökken 2002-tıl, ezen belül a külföldiek száma nagyobb csökkenést mutat, 2005ben 9.279 külföldi vendég vette igénybe a falusi szállásokat. Magánszállásadáson belül a fizetı
vendéglátás terén Dél-Dunántúl emelkedik ki, több mint háromszorosa az Észak-Alföldön
eltöltött vendégéjszakáknak (2. ábra), a falusi szállásadás tekintetében Szabocs-Szatmár-Bereg
megye az erıs középmezınyhöz tartozik, 8.560 vendégéjszakát regisztráltak hivatalosan, melynek
több, mint a fele esik a vizsgált négy kistérség területére. Térségünk egyenlıre a belföldi turizmust
preferálja, a vendéglátóhelyek száma lassan nı, de jelentıs minıségi javulás tapasztalható.
2. ábra. Idegenforgalmi régiók vendégéjszakák számának szerinti aránya 2006-ban. Változás az elızı évhez képest.
Forrás: Észak-alföldi RIB

36

4.1.2. A NEMZETI TURIZMSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA TERÜLETI VONATKOZÁSAI
A stratégia Magyarországon a turisztikai tervezés alapdokumentuma, mely hosszútávú
(2005-2013), átfogó fejlesztéseket javasol, így konkrét tevékenységekre igazából a regionális
szervezetek bontják le. A stratégia szerkezetileg öt elembıl áll, mely komplexen foglalja magába a
turizmus minden területét: versenyképesség és életminıség, a turizmus kínálata, a turistafogadás
feltételei, az emberi erıforrás és a mőködési rendszer területe.
A turisztikai ágazatban is tapasztalható egyre fokozódó versenyhelyzet, az egységes
európai belsı piac, a folyamatosan változó fogyasztói igények, valamint az új trendek és utazási
formák megjelenése indokolják, hogy átgondoltan, meghatározott célok mentén valósuljon meg a
turizmus fejlesztése. A nemzetgazdaságban betöltött szerepe ellenére a turizmus háttérbe szorult
a politikai véleményformálók körében, ennek következtében az ágazat alkupozíciója fejlesztendı:
a stratégia megvalósításától a turizmusban érdekeltek az ágazat elfogadottságának, és egyben
gazdasági és társadalmi súlyának erısödését várják. A komoly elıkészítı munkával, számos szakmai
egyeztetéssel elkészített Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiát végül a kormány 2005-ben fogadta
el.
A stratégia regionális vonzatait tekintve kiemeli Budapestet és a Balatont. A régiók esetében a saját arculat megteremtése vagy elmélyítése és az adott profil tovább erısítése a cél. A
beruházások marketingtevékenységének a Magyarországról szóló vonzó kép kialakítása a célja.
Turizmusfejlesztésben hat prioritást jelöl ki, melybıl három érinti a vizsgált területet:
– A speciális természeti adottságú területek: nemzeti parkok, kultúrtájak, natúrparkok.
Ennek eredménye a 2008-tól mőködı Szatmár-Beregi Natúrpark
– A kulturális örökség attraktív helyei
Ezen a téren a hagyományırzést folytató Szatmár Fesztivál kiemelkedı.
–

Rurális térségek turisztikai fejlesztése
A falusi turizmus további fejlesztésével a Szatmár-Beregben.
A stratégia a termékfejlesztés mellé kiemeli a desztinációfejlesztést: helyi, térségi

desztináció-menedzsment kialakítása (TDM-ek). A turistafogadás feltételeinek javításának
alapvetı kérdését a közlekedési hálózatok fejlesztésében látja.
A stratégia jelzi, hogy a gazdasági és szociális szempontból hátrányos helyzető térségeket is
támogatja, de egyértelmővé teszi, hogy turizmusfejlesztés csak a megfelelı adottságú és
feltételekkel rendelkezı területen indokolt. A vidékfejlesztési célokat a falusi turizmus
fejlesztésénél hangsúlyozza, és az agráriummal erısítendı kapcsolatokat preferálja, például a
helyben elıállított alapanyagok felhasználása. Ezen a területen a Szatmár-Beregi síkságon a
szilvára és egyéb gyümölcsökre alapozott Szilvaútnak, Pálinka Lovagrendnek már hagyományai is
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vannak.
4.1.3. AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ TURIZMUSA
A vidéki magyarországi legfontosabb turizmus szervezeti egységei is a régiók, a szakmai
szervezetek (Regionális Idegenforgalmi Bizottság, Regionális Marketing Igazgatóság) is ezen a
szinten mőködnek, ezért feltétlen indokoltnak tartom a régiónk turizmusának bemutatását. A RIB
szakmai célja a Magyar Turizmus Zrt-vel együttmőködve a nemzeti turisztikai marketingszervezet
biztosítása. Az ÉA RMI központja Szolnokon található. Ehhez a szervezethez tartozik a tourinform
irodák hálózata, melyeket azonban az önkormányzatok tartanak fenn (145 iroda országszerte,
megyénkben 2+1 iroda Nyíregyháza, Vásárosnamény).
A turizmus helyzetét azonban csak a gazdaság egészének figyelembevételével értjük meg,
ezért fontosnak tarom, hogy röviden bemutassam a régió társadalmi-gazdasági környezetét.
4.1.3.1. A turizmust befolyásoló társadalmi-gazdasági környezet
Az Észak-alföldi régió területe 17.729 km2 (az ország második legnagyobb régiója), a
lakónépesség száma 2006. január 1-jén 1.533.162 fı (a második legnépesebb régió).
Ez a régió az ország legfiatalabb korösszetételő térségének számít. 2001-ben és 2005-ben itt
volt a legalacsonyabb az öregedési index értéke. A régión belül a legjobb helyzetben SzabolcsSzatmár-Bereg megye van, amelynek öregedési indexe – az országban egyedüliként – még 2005-ben
is kisebb volt egynél. Ennek alapján különösen kedvezıtlen, hogy az egy fıre jutó havi rendszeres
szociális segély összege országosan szinten is a régió három megyéjében a legalacsonyabb.
A tercier ágazattal kezdve a kereskedelem és szolgáltatás gazdasági ág 2004-ben a régió
GDP-jének 9,6%-át adta, szemben az országos 11%-kal (régiók között a harmadik legmagasabb
érték). Az alkalmazottak 11,4%-a dolgozott ebben a gazdasági ágban (országos adat 10,7% ).
Az Észak-alföldi régió Magyarország agrárfejlesztése szempontjából súlyponti stratégiai
területet képez. Az ország mezıgazdasági területének 22%-át foglalja magában, és ezzel a
magyarországi régiók között – a Dél-Alföld után – a második. A bruttó hozzáadott érték és a
foglalkoztatás alapján a mezıgazdaság a régióban fontos szerepet tölt be. Gondot okoz ugyanakkor,
hogy alig mőködik hatékony termelési-feldolgozási-értékesítési együttmőködés a termelık között, és
kevés a magas feldolgozottságú termék. További probléma a termelésbiztonság háttere, azaz a
hatékony gazdálkodáshoz szükséges fizikai infrastruktúra, logisztikai rendszerek mennyiségi és
minıségi jellemzıi, a minıségbiztosítás, az agrárinnovációs és marketing tevékenység.
Az ipari termelés tekintetében 2000 és 2005 között az Észak-alföldi régióban fejlıdés
játszódott le. A leggyorsabb ütemő fejlıdés Hajdú-Bihar megyében ment végbe, de a másik két
megye növekedési üteme nagyobb volt az országos átlagnál. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az
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élelmiszer, ital, dohány gyártása és a vegyipar szerepe nagyobb az országos átlagoknál. Az ipar
fejlıdése szempontjából fontos szerepet töltenek be az ipari parkok, számuk 2006 januárjában az
országban 179, ezek közül 26 található az Észak-alföldi régióban (14%). Jelentıs részük mőködése
alacsony színvonalú, alacsony a kihasználtságuk, ez különösen jellemzı a kis- és középvárosokban
kialakított ipari parkokra, amelyek elsısorban a helyi foglalkoztatásban játszhatnak fontos szerepet.
Az ipar fejlıdését akadályozza a magas színvonalú informatikai szolgáltató-háttér, a logisztikai
támogató kapacitások és a befektetés-ösztönzéshez kapcsolódó régió-marketing színvonala, hiánya.
3. ábra. Nyilvántartott pályakezdı álláskeresık aránya az Észak-alföldi Régióban
Forrás:Sz-Sz-B. M. Munkaügyi Központ
Kisvárdai Vásárosnaményi
10% alatt
10 – 15%

Mátészalkai

15% fölött

Fehérgyarmati
Csengeri

A munkanélküliségi ráta az 1990-es évek vége és 2003 között jelentıs mértékben csökkent
(2003-ban 6,8% volt), az utóbbi években meredek emelkedést mutatott (2006-ben 11%). SzabolcsSzatmár-Bereg megye országos viszonylatban a 19. helyen található. A munkanélküliség kistérségi
adatait vizsgálva a legrosszabb helyzetben (az országos átlag kétszerese feletti értékkel) éppen a
csengeri, a fehérgyarmati, a vásárosnaményi, a nyírbátori, a baktalórántházi, a mátészalkai kistérségek
vannak. A pályakezdı álláskeresık aránya a kutatott térségben a legmagasabb: 15%-ot is eléri (3.
ábra).
Az inaktivitás és az eltartottság szempontjából is az ország elmaradottabb térségei közé
tartozunk (1. táblázat). A megyék közül a legrosszabb helyzetben Szabolcs-Szatmár-Bereg van, az
eltartottak szempontjából az utolsó helyen áll.

Az elızı ténnyel áll kapcsolatban a

rokkantnyugdíjasok speciális helyzete. A korhatár alatti rokkantnyugdíjasok aránya (19%, 2005)
nem csak az országos átlagot (15%) haladta meg, hanem a régiók között is a legmagasabb. A régió
népességének gazdasági aktivitása kedvezı irányba mozdult el: a gazdaságilag aktív népesség
száma egy év távlatában 9,9 ezer fıs bıvülést mutatott megyénkben.
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1. táblázat A 15-74 éves népesség gazdasági aktivitása a KSH munkaerı-felmérése alapján Forrás: KSH, 2006
A 15-74 éves népesség
gazdasági aktivitása
a KSH munkaerı-felmérése alapján
Foglalkoztatottak
Munkanélküliek
Gazdaságilag aktívak
Gazd.lag nem aktívak

ezer
fı

Aktivitási arány
Munkanélküliségi ráta
Foglalkoztatási ráta

%

Jász-NagykunSzolnok

Hajdú-Bihar

Szabolcs-SzatmárBereg

ORSZÁGOS

2006.
2005.
III. negyedév
198,2
193,9
20,8
17,8
219,1
211,8
195,5
201,8

2006.
2005.
III. negyedév
146,3
147,3
16,2
11,4
162,5
158,7
147,5
152,0

2006.
2005.
III. negyedév
190,5
187,2
28,2
21,6
218,7
208,8
214,9
225,0

2006.
2005.
III. negyedév
3948,1 3927,6
318,3
308,6
4266,4 4236,2
3455,5 3485,7

51,2
8,4
46,9

52,4
10,0
47,2

48,1
10,4
43,1

55,3
7,5
51,1

52,8
9,5
47,8

51,1
7,2
47,4

50,4
12,9
43,9

54,9
7,3
50,9

A 31 munkaerı-piaci körzet között három olyan kirendeltség található, ahol a fiatal
álláskeresık aránya meghaladja az országos átlag másfélszeresét. Ezen kistérségek között található:
Kisvárda 18, Mátészalka 15,0 és Vásárosnamény 16%-kal. Az alacsony iskolai végzettséget igazolja a
szakképzetlenségi arányszám, a régión belül is különösen nagy eltérés tapasztalható. Az Északalföldi régióban nyilvántartott szakképzetlen állástalanok fele Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében él.
4. ábra A szakképzett és szakképzetlen álláskeresık létszámának és
arányának alakulása az Észak-alföldi régió megyéiben
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Az újonnan bejelentett álláshelyek száma a régióban összesen 74386 volt, ez az
országosnak 15 százaléka. Ugyanakkor az álláskeresık aránya 23,5%-os volt. Ebbıl látható, hogy
az egy munkavállalóra jutó álláshelyek száma alacsony és ezek között nagy többséggel a
támogatáshoz kapcsolódó foglalkoztatási igények jelennek meg. Még mindig magas a
szakképzetlen álláskeresık aránya.(4. ábra).
A régió helyzete az Európai Unióban sem tekinthetı igazán kedvezınek, mivel 2004-ben
az unió 249 NUTS szintő régiója közül a 230. helyet foglalta el, és a 2004-ben újonnan
csatlakozott tíz ország esetében is a 41 régió között a 36. helyen állt.
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4.1.3.2. A turizmus alakulása a régión belül
Az Észak-alföldi turisztikai régiót a tervezési-statisztikai régiótól a 4/2000. (II.2.) GM
rendelet alapján határoljuk el. Eltér az Észak-alföldi Régiótól, 23 település a Tisza-tavi turisztikai
régióhoz tartozik (Jász-Nagykun-Szolnok megyébıl 18, Hajdú-Bihar megyébıl 5 település.)
Az

idegenforgalmi

régiók

versenyében

az

Észak-alföld

szakszerő

és

jelentıs

marketingmunkának köszönhetıen javuló helyet foglal el. Az átlagos tartózkodási idı is kedvezıen
alakult: a Balaton után a második, 3,2 nappal (országos átlag 2 nap). 2006-ban „Nagy Ízutazás” volt
a marketing tevékenység súlypontja, 2007-ben egészségturizmus (wellness, gyógyturizmus),
ökoturizmus – szelídturizmus, örökségturizmus. 2007 a szelídturizmus éve (természetjárás, nemzeti
parkok és lovas turizmus). Kiemelt külföldi célpiacok: Németország, Lengyelország, Oroszország,
belföldi célpiacok: Budapest, Észak-Magyarország, Észak-Alföld.
A régió kereskedelmi szálláshelyein 2005-ben összesen 466.461 vendéget regisztráltak,
közülük 107.566 a külföldi (23%) és 358.895 a belföldi vendégek száma. A jelentısebb küldıpiacok
vendégszám mutatói a következıképpen alakultak: Németország -9%, Lengyelország –6%, Románia
+21%, Hollandia -12%, Olaszország +8%, Franciaország +0,3%, Ausztria –15%, Oroszország –
54%. Kiemelkedı vendégforgalom növekedés tapasztalható az alábbi küldıpiacok részérıl:
Csehország +18%, Nagy-Britannia +17%, Románia +21%, Szerbia és Montenegró +41%.
A vendégéjszakák száma 1.458.450 (5. ábra), a belföldi vendégek 948.329, a külföldi
vendégek 510.121 éjszakát töltöttek el nálunk. Az átlagos tartózkodási idı 3,1 nap volt. A szállásdíjbevétel 66%-át a belföldi vendégek adták, költésük 11%-kal nıtt az elızı évhez képest.
5.ábra Vendégéjszakák száma az Észak-Alföldön, Forrás: ÉA RIB, Saját szerk.

A régióban több mint 267 falusi vendégfogadó 1718 férıhellyel várja a turistákat, amely az
országos kapacitás 10%-a. A vendégfogadók mintegy 65%-ban minısített ház A régió gasztronómiai
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értékekben bıvelkedik, számos településén az év minden szakaszában hagyományırzı rendezvények
csalogatják a vendéget.
A Észak-alföldi turisztikai régióban 2007-ben megvalósuló turisztikai (termékfejlesztés,
rendezvények támogatása, marketingeszközök támogatása) célú pályázatokra a három megyéjébıl
összesen 57 db pályázat érkezett. A pályázati kiírás szerint támogatásért az Észak-alföldi
turisztikai régióba tartozó települések pályázhattak, a Tisza-tó kiemelt üdülıkörzethez tartozó
települések kivételével (a Tisza-tavi turisztikai régióban 2007-ben szintén 90 millió Ft-ot lehetett
pályázni.). A három megye részére rendelkezésre álló 90 millió Ft-ra 57 eredményes pályázat
érkezett A megyék közötti megoszlása és a támogatott pályázatok száma a következık szerint
alakult:
1. Hajdú-Bihar 24 pályázat 40, 705 millió Ft, 45%-kal
2. Szabolcs-Szatmár-Bereg 17 pályázat 29,344 millió Ft 33%-kal
3. Jász-Nagykun-Szolnok 16 pályázat 19,951 millió Ft 22%-kal részesült.
4.1.3.3. Szatmár-Bereg helye a régiós kínálatban
Az Észak-alföldi Régióban nemzetközi jelentıségő vonzerı a Hortobágy, Debrecen és
Hajdúszoboszló. A térképébıl (6. ábra) jól látszik, hogy az országos jelentıségő vonzerık közül a
régión belül a Szatmár-Beregi területeken található a legtöbb. Míg helyi jelentıségőbıl ez fokozódik.
6. ábra Az Észak-alföldi Régió országos és helyi jelentıségő vonzerı térképe, Saját szerkesztés
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A régió folyó- és állóvizei jó lehetıséget nyújtanak a viziturizmus számára, de a szükséges
infrastruktúrával csak részben rendelkezünk. A régió vízi turizmusának fejlesztési stratégiája
elképzelhetetlen az egész Alföld nagyrégiót szervesen összekapcsoló Tisza menti régiók, kistérségek,
összehangolt, közös gondolkodása nélkül. A tiszai kikötık hiányoznak a régióból. A Tiszán történı
sétahajózás, vagy motorcsónakkal, jachttal történı utazáshoz is elengedhetetlen, hogy több kikötı
legyen. Kiemelt fontosságú feladatként kell kezelni a kulturált kikötık és a kikötıkhöz tartozó
korszerő szolgáltatások létesítését. 2009-re épül ki Gávavencsellı és Balsa között egy jelentıs
motoros kikötı. Jelentıs horgászvizek a folyók rendezésekor levágott holtágak.
Az aktív turizmuson belül jelentıs a kerékpáros turizmus is. A terepadottságok, az elhanyagolható
szintkülönbség, a kis forgalmú utak és a gátak, töltések jó lehetıséget biztosítanak a kerékpáros
turizmus számára. A beregi újjáépített gátakon kiépült a kerékpárút, mely szintén bekapcsolódott az
EuroVelo vonalba. A vadászat esetében a problémát a vadászházak nem kielégítı állapota, és a
vadászathoz kapcsolódó szolgáltatások (vadászboltok, vadászétterem, stb.) alacsony színvonala jelenti.
Az ökoturizmus egyrészt szemléletet, másrészt győjtıfogalom. Mindazon természeti
vonzerıkön alapuló turizmusformák győjtıneve, amelyek tiszteletben tartják a fogadó térségek
természeti és kulturális örökségét. Hazánkban a városi népesség növekedésével, valamint az
egészséges életmód népszerőbbé válásával egyre inkább növekszik az ökoturizmus iránti kereslet.
E szempontból a régió igen jelentıs adottságokkal, természeti kincsekkel rendelkezik, amelyek
szükségessé teszik, hogy a korábbiaknál nagyobb figyelmet fordítsanak a turizmus ezen ágazatára.
Az örökségturizmus szerepe növekszik. A régió építészeti emlékekben gazdag, emellett a
hagyományok, a kulturális, irodalmi, történelmi és egyéb emlékek is bevezethetık a turizmus
termékei közé.
Hazánkban is egyre nı a falusi turizmus iránti igény, illetve az ezen termék létrehozására
való hajlandóság. A rendszerváltást követı idıszak elsı éveiben talán a kényszervállalkozások
kategóriájába sorolható a falusi szálláshely kiadása, hiszen a tipikusan agrárjellegő megyék alig
nyújtottak megélhetést az itt élık számára. A tömeges üdültetés megszőnésével, különösen a
nagycsaládosok keresték az olcsó szálláslehetıséget. A kínálat és kereslet egymásra találása a 9o-es
évek elsı felére a mennyiségi növekedést eredményezte. A megalakuló kistérségi, majd megyei
egyesületek és szervezetek a szálláshelyek minısítésével újra indították a 30-as években már jól
mőködı falusi turizmust. A 90-es évek végére a falusi vendégfogadók rádöbbentek arra, hogy
nem elég csak a saját portájukat rendben tartani, hanem fontos a falu arculata, tisztasága és
nagyon fontos a falun pihenı, nyaraló vendégeik számára a kiegészítı program biztosítása is. Ma
már különbözı rendezvényekkel, programcsomagokkal várják a vendégeket. A Szatmár-Beregi
rendezvények jelentıs része is a falusi turizmus égisze alatt mőködik.

43

Rendezvények 2008-ban Szatmár-Beregben:
Nemzetközi Cinkefızı verseny (10.)
Biokonferencia és gasztronómiai bemutató (7.)
Szilvavirágzás Ünnepe (Szatmár-Beregi Lovagrend)
Kraszna parti Csikós Fızıverseny
Strudli Fesztivál

2008 02 24
2008 02 29
2008 04 26
2008 05 01
2008 05 10-11

Szatmárcseke
Tarpa
Tarpa-Tivadar
Kocsord
Vállaj

Esze Tamás konferencia és vetélkedı
Nemzetközi Molnártalálkozó (4.)
Megyei Népzenei Fesztivál (24.)
Tisza-Party 2008
Határon Túli Magyar Színházak 20. Fesztiválja

2008 05 16-17
Tarpa
2008 05 16-17
Túristvándi
2008 06 07-08
Tarpa
2008 06 05-20 Vnamény-Gergelyiugornya
2008 06 19-28
Kisvárda

Tarpai Lovasnap és Amatır Fogathajtó Verseny

2008 06 22

Tarpa

Kerékpáros Túrázók 39. Országos Találkozója

2008 06 25-29

Panyola

Nemzetközi Aratófesztivál (14.)

2008 06 27-29

Ópályi

Meggy-fesztivál (8.)

2008 07 05-06

Nyírmeggyes

Autocross Országos Bajnokság nagydobosi futama 2008 07 12-13

Nagydobos

Szárnyas-Hal Fesztivál
Nemzetközi Tisza túra (41.)
Jeles Napok a Beregben (4.)

2008 07 18- 19
2008 07 24 -08 03

Balsa
Bustyaháza-Tokaj

Csaronda parti Kult Találkozó

2008 07 19

Csaroda

Tarpai Kuruc Napok (7.)

2008 07 26-27

Tarpa

Régi Mesterségek Napja

2008 08 02

Gelénes

Beregdaróci Kenderes Napok

2008 08 15-16

Beregdaróc

Blues Jamboree

2008 08 02

Tuzsér

Határmenti Fesztivál (3.)

2008 08 08-10

Panyola

Kıcsi Vásár
Határmenti Zenei Fesztivál
10. Szatmári Fesztivál:
Gyarmati Vigasságok (6.)
Szatmári Ifjúsági Találkozó

2008 08 10-11
2008 08 15-17

Kölcse
Panyola

2008 08 16-17
2008 0818

Fehérgyarmat
Túristvándi

Nemzetkzöi Halászléfızı Verseny (11.)
2008 08 21
Nemzetközi Szilvalekvárfızı Verseny (10.) 2008 08 22-23

Túristvándi
Szatmárcseke

Szenke-parti nagyvásár

2008 08 24

Penyige

2008 09 04-07

Mátészalka

Nemzetközi Sütıtök Fesztivál (11.)
2008 09 21-22
Szatmár-Beregi Szilvanapok (Új Pálinka Ünnepe) (5.) 2008 09 26-27
Csengeri Almafesztivál
2008 09 26-27

Nagydobos
Tarpa
Csenger

Mátészalkai Fényes Napok (6.)
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Bemutatom 2008 évre vonatkozóan az Észak-alföldi turisztikai régió ismertségét növelı
turisztikai marketingeszközök és rendezvények támogatása pályázati felhívások keretében megítélt
támogatások listáját, a megítélt támogatások összegével. Bár az 1-5 millió Ft-os támogatások nem
túl nagy összegek a területfejlesztés nagyságrendjeiben, mégis sokat jelentenek egy-egy falunak,
szervezetnek. Felhasználása a térségben történik és további turisztikai hozadéka is jelentıs.
2. táblázat Az Észak-alföldi RIB által is támogatott rendezvények 2008-ban Forrás: ÉA RMI
Támogatás kedvezményezettjének
megnevezése

Támogatás tárgya

Megvalósítás helye

Megítélt
támogatás
összege (Ft)

Falusi Turizmus Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Szervezete

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
Falusi Turizmus katalógusa

A megye
területe

846 000

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Önkormányzat Tourinform Irodája

Turisztikai információs
A megye
kártyarendszer (mini card)
területe
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

1 521 780

A Szilva Termál- és Wellness
Fürdı marketing tevékenységének Vásárosnamény
Fejlesztése
Szatmár-Beregi Szilvaút
Szatmár-Beregi Szilva Út Egyesület bemutatása, piacra jutásának
Szatmár-Bereg
elısegítése
Vállaj Község Önkormányzata
Strudli Fesztivál
Vállaj
III. Határmenti Világzenei
Szamos-bazár Egyesület
Panyola
Fesztivál
Milota Község Önkormányzata
VII. Nemzetközi Diófesztivál
Milota
Nagydobos Község Önkormányzata XI. Nemzetközi Süt_tök Fesztivál Nagydobos
Vitka Városüzemeltetési Kht.

Penyige Község Önkormányzata
Csenger Város Önkormányzata
Balsa Község Önkormányzata
Tunyogmatolcs Község
Önkormányzata
Szatmár-Beregi Pálinka Lovagrend
Egyesület

1 950 000
1 996 000
2 000 000
1 837 000
1 500 000

"Szenkeparti Nagyvásár és
Kiállítás" Penyige községben

Penyige

1 369 970

VII. Csengeri Almafesztivál
Szárnyas-Hal Fesztivál

Csenger
Balsa

3 257 000
1 772 966

XII. Szamosparti Találkozó

Tunyogmatolcs

1 600 000

Tarpa, Tivadar

1 800 000

Beregdaróc

2 120 000

Kömörı

1 617 000

Szatmárcseke

2 999 000

Túristvándi

3 424 400

Szatmárcseke

3 997 000

Kölcse

1 896 000

VásárosnaményGergelyiugornya

5 000 000

V. Szatmár-Beregi Szilvanapok
Tarpa
„Daróci Kenderes Napok”
Beregdaróc Község Önkormányzata Hagyományırzı és Népmővészeti
Fesztivál
Kömörı Község Önkormányzata
II. Nemzetközi Gömböc Fesztivál
Szatmárcseke Község
XI. Nemzetközi Cinkefızı
Önkormányzata
Verseny
Szatmári
Túristvándi Község Önkormányzata HagyományırzıFesztiválok
Túristvándiban
Szatmárcseke Község
X. Nemzetközi Szilvalekvárfızı
Önkormányzata
Verseny
A „Kıcsi Vásár”- az Öreg-Túr
Községi Önkormányzat Kölcse
napja programok megrendezése
Esze Tamás Mővelıdési Központ

2 000 000

Tisza-Party 2008
Rendezvénysorozat
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4.1.4. A KÁRPÁTOK EURORÉGIÓ SZEREPE A TÉRSÉGBEN
Határmenti térséget kutatok, így indokoltnak tartom bemutatni a térségünket lefedı eurórórégiót, illetve a szomszédos területeket: Kárpátalja (Ukrajna) és Szatmár megye (Románia).
A trianoni határmegvonás térségünkben azt eredményezte, hogy addig egymással
összefüggı, egymást kiegészítı területeket szakítottak el, azonban napjainkra létrejöttek olyan
szervezıdések, amelyek elısegíthetik a térség dinamikusabb fejlıdését, a határmenti kapcsolatok
felelevenítését, újbóli megerısítését. Erre a feladatra kiváló lehetıséget jelent a Kárpátok Eurorégió,
amely alapító okiratának 1993. évi aláírásával az elsı interregionális szervezet a volt szocialista
országok között (SÜLI-ZAKAR, 1999, 2003A). A Kárpátok Eurorégió célja a határok elválasztó
szerepének felszámolása. A vegyes etnikumú nagy népességszámú (3,7 millió fı) eurorégiók közé
tartozik. A térség szempontjából nagyon fontos, hogy a Kárpátok Eurorégió Oktatási- Kulturális
és Sport Munkabizottságát – melybe a turizmus is beletartozik – az ukránok mőködtetik.
(Kedvezı folyamatként értékelhetı, hogy a Kárpátok Eurorégió Egyetemi Szövetségének a
beregszászi Kárpátaljai Magyar Fıiskola is tagjává vált. Ennek jelentısége azért is jövıbe mutató,
mert meggátolhatja a Nyíregyházi Fıiskola és a Debreceni Egyetem vonzereje által generált
agyelszívás folyamatát.) Gazdasági téren valójában kevés az együttmőködés. Az eurorégió
mőködési hatékonyságának növelését célozzák azok a törekvések, amelyek egyik kézzelfogható
megnyilvánulási formája a 2000-ben életre hívott Interregio trilaterális együttmőködés, amelyet
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Kárpátalja és a romániai Szatmár megyék hoztak létre. Az
együttmőködés célja, hogy a Kárpátok Eurorégió keretein belül közös projektek kidolgozásával és
megvalósításával

a

helyi

önkormányzatok

szintjén

mélyítse

el

a

határon

átívelı

együttmőködéseket.
4.1.4.1. A Schengeni Egyezmény hatásai
Az elsı és második világháborút lezáró békeszerzıdések sajnos máig élı utóhatásaként a
határok átjárhatóságának kérdése közel egy évszázada állandóan visszatérı problémává vált a
Kárpát-medencében. Az eredetileg öt ország által 1985-ben aláírt, de ma már az Unió csaknem
egészére érvényes schengeni egyezmény szigorú normáit (elvben) már a belépés pillanatában át
kell venniük a csatlakozó országoknak, de valójában 2008-tól mőködik a rendszer. A közös
határırizeti rendszer lényege, hogy míg az EU-n belül felszámolják a szabad mozgást gátló belsı
határokat, addig a külsı határok szigorú ırizete és a tagállamok vízumpolitikájának harmonizációja révén a minimumra csökkentik az Unió felé irányuló illegális bevándorlást.
A törekvések legszembetőnıbb megnyilvánulása Magyarországon a Határırség modern
technikai eszközökkel (éjellátó kamerák, hıérzékelık, útlevél-leolvasó rendszer stb.) való egyre
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jobb ellátottsága. Miközben Ausztria, Szlovákia és Szlovénia viszonylatában felszámolták a fizikai
határvonalat, addig Szerbiából és Montenegroból, illetve Ukrajnából érkezıknek pedig hosszabb
távon is vízumkötelezettséggel kell számolniuk. Ez jelentısen megnehezítheti a Kárpátalján élı
magyarsággal való kapcsolattartást. A jelenleg érvényes szabályozás értelmében az ukrán
állampolgárok ugyanis csak 3 hónapig maradhatnának Magyarország (vagyis az EU) területén, és
ehhez fel kellene mutatniuk az itt tartózkodáshoz, a hazamenetelhez vagy a továbbutazáshoz
elegendı pénzüket, a vízumukat, az érvényes határátlépési okmányaikat, esetlegesen a tartózkodás
célját és feltételeit igazoló dokumentumaikat. A kényelmetlenségeken túl jelentıs anyagi
megterhelést jelentı vízumkényszer, és még inkább a megkövetelt anyagi fedezet sok ember
anyaországi kapcsolatait szakíthatja majd szét a jövıben, az ebbıl fakadó megélhetési nehézségek
(csökken a feketemunkások, üzletelık száma) pedig a mainál is nagyobb létbizonytalanságba
sodorhatják a kárpátaljai családok egy jelentıs részét. Az egyik megoldás a szintén 90 napra szóló, ám
kisebb utánjárással beszerezhetı „nemzeti vízum” lehet, amely azonban csak Magyarország területére
lesz érvényes, a Közösség többi tagállamába nem. Az ukrán határszakaszon további problémákat
okoz a kishatárforgalom jelen pillanatban teljesen rendezetlen kérdése is, mert ha a korlátozott
forgalmú átkelıket bezárják, akkor a beregszászi járásnak egyetlen kapuja marad majd az anyaország
felé. Speciális megoldásokra tehát van elvi lehetıség, így az EU itt húzódó leendı külsı határa bár
falat emel majd a kelet felıl Ukrajnán át érkezı egyik legjelentısebb embercsempész útvonalon, a
szándékok szerint mégsem funkcionál majd új vasfüggönyként a két ország között.
4.1.5. A HATÁROS SZOMSZÉDOS ORSZÁGOK HATÁR-MENTI TERÜLETEINEK
TURISZTIKAI ADOTTSÁGAI ÉS KAPCSOLATAINK
A szomszédos országok határ-menti területei természetföldrajzi szempontból részben
természetes egységet alkotnak (az Alföld ÉK-i része), másrészt a szomszédos, de más ország területén
található régiók sajátos természeti és ember alkotta turisztikai vonzerıi, értékei jól kiegészítik egymást.
Kárpátalja (Ukrajna)
A Kárpát-medence ÉK-i része, Szlovákia, Magyarország, Románia szomszédságában
elterülı terület, neve Kárpátalja, egyike a legfiatalabb tájneveknek. Közigazgatási ihletéső tájnév, a
trianoni békediktátum után került be fokozatosan a magyar köztudatba.
Kárpátalja Ukrajna kis területő, elmaradott megyéje (Zakarpatszkaja oblaszty=Kárpáton
túli terület). A 603.700 km2-es területő, 47,3 milliós lakosú ország 24+3 megyéjének egyike.
Területe 12.800 km2 (2,1%), népessége 1,2 millió fı (2,5%), az egy fıre jutó GDP szerint is a 25.
megye. A trianoni határmegvonások után használták ezt az elnevezést, korábban nem nevezték
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így, csak azt követıen formálódó társadalmi tér. Az ÉK-Kárpátok láncai zárják el Ukrajna belsı
részétıl, ezzel sajátos fejlıdést téve lehetıvé, többek között az asszimiláció lassítását. A
rendszerváltozás óta eltelt idıszakban a gazdasági kapcsolatok mellett a határforgalom helyzetét,
az autópálya csatlakozási pontokat, és az elmúlt években már közös uniós határmenti, határon
átnyúló pályázatokat tartják Kijevben is figyelemmel.
7. ábra Kárpátalja járásai, kiemelve azon járásokat,
melyben a magyar-ukrán turisztikai és településközi kapcsolatok jelentısek (saját szerkesztés)

Az 1991-ben függetlenné vált és átalakuló Ukrajnában az elmúlt években intenzívebbé
váltak az ukrán-magyar kapcsolatok. A szomszédos megye, Kárpátalja lakossága sok szállal
kötıdik Magyarországhoz. Emellett ezt generálják az Európai Unió kölünbözı szintő projektjei
is.
Kárpátalja 1,2 millió lakosából mintegy 150 ezer a magyarok száma, kiemelkedik a
Beregszászi, a Nagyszılısi és az Ungvári járás, ahol 15-26%-ot ér el ez az arány, 70%-uk
falvakban, 30%-uk városokban él (7. ábra). A 2000 fınél népesebb kárpátaljai magyar közösségek:
Beregszász, Ungvár, Munkács, Nagyszılıs, Nagydobrony, Visk, Csap, Aknaszlatina. A magyar
többségő terület továbbra is az Ungvár–Korláthelmec vonaltól délre esı területen található, ahol
azonban Csap városában, a Csap–Ungvár vasútvonal mellett és az ungvári agglomerációban az
ukránok fokozódó betelepülése jellemzı. A magyar határral legnagyobb szakaszon érintkezı
beregszászi járás magyarjainak közel 40%-a a járás székhelyén, Beregszászon lakik (KOCSIS
K.1996, 2004). Magyar nyelvő felsıfokú oktatás a Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Tanárképzı Fıiskolán, és az Ungvári Nemzeti Egyetem, Magyar Filológiai Tanszékén
folyik.
A határmenti települések helyzete sok szempontból más-más egy ország különbözı
területein. A határ menti kistelepülések elsorvadása azonban több területen is elıfordul. Ez a
folyamat fokozottan megfigyelhetı az ukrán-magyar határ mindkét oldalán, a szomszédos
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Vásárosnaményi statisztikai körzet 26 kistelepülése és a Beregszászi járás 32 falva esetében is. A
szelektív elvándorlási tendencia miatt lakosság elöregszik, az elvándorlók többsége azonban
Magyarországra érkezik, s a kedvezıtlen tendencia megállításának rövidtávon nem látszanak esélyei
(HOMOKI E. 2002).
Kárpátalja mintegy 50 km-es határszakaszon érintkezik Magyarországgal, ezen belül a
Vásárosnaményi és a Fehérgyarmati kistérséggel. Magyarország határszakaszainak összes
személyforgalmából (vasúti és közúti) 7,4%-kal részesedik,

6559000 fıs, 80%-ban közúti

forgalommal, ami a horvát határszakaszhoz hasonló (BARANYI B. 2004). A határok fizikai
átjárhatóságát jelentısen javította a kilencvenes években megnyitott – addigi egyetlen helyett–
négy új átkelı, amely az európai átlaghoz közelítı átkelı-sőrőséget eredményezett. A régi
Záhony–Csap jelentıs nemzetközi tarnzitforgalmú határátkelıhely. Beregsurány–Asztély (Asztéj)
nemzetközi

felújított

határátkelıhely,

Tiszabecs–Tiszaújlak

(Vilok),

Lónya–Kisharangláb

(Ozvinkove), Barabás–Mezıkaszony (Koszin) kishatárátkelı, korlátozott átjárhatósággal, 7.00-19.00
között, minden nap. A kistérségi kapcsolatok jelentıségét mutatja, hogy 1998-tól a három kis átkelı
együttes forgalma meghaladja az összforgalom 45%-át, s együttesen elérik a záhonyi jelentıségét,
annak tranzitjellege ellenére is. A közlekedési helyzet nem kielégítı, a határátkelést a
bevásárlóturizmus és a szürke- és feketegazdaság jelenléte nehezíti. (Elsısorban benzin, cigaretta,
2005 tavaszáig cukor, édességek, vodka vásárlása,mely mára nagymértékben csökkent, oka a
benzinárak egymáshoz közelítése.) A térképeken (8 . ábra) szándékosan lett a településhálózat és a
közúthálózat külön ábrázolva, melybıl így jól látszik, hogy a határváltozások elıtt egy egységes
Bereg vármegyét magába foglaló, aprófalvas településszerkezet rajzolódott ki. Majd az egykori
központok a magyar határon túlra kerültek. A vasút is a határral párhuzamos Kárpátalja területén
halad.
8. ábra A határmenti települések és a közutak, vasút nyomvonala (saját szerkesztés)
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Turisztikai együttmőködések
A határon átnyúló kapcsolatok jellege az ÉK-Alföld határ menti településein 92%-ban
kulturális jellegő, 51%-ban testvértelepülési, 45%-ban sport, 20-20% körüli a vallási, oktatási
kapcsolat, csak 15-18% a gazdasági, kereskedelmi kapcsolat (BARANYI B. 2002). Tapasztalataim
alapján a turisztikai kapcsolatok aránya növekszik. Konkrét, mőködı kapcsolatokat mutat be a 9.
ábra.
Kárpátalja megye idegenforgalmi potenciálját a változatos természeti látnivalók, (több nemzeti
park), ásvány-, gyógy- és termálvizei, (melyet a XVII. századtól hasznosítanak) kulturális, történelmi
értékei és néprajzi hagyományai teszik gazdaggá. Gyors ütemben fejlıdik a gyógyüdülés és a falusi
turizmus, ezeken a területeken a megye ukrajnai viszonylatban elsı helyre került. Több turisztikai
információs központ is mőködik: Beregszászon, Munkácson, Ungváron. Ezekbıl a Beregszászi jól
együttmőködik a vásárosnaményi, a nyíregyházi és általában a magyarországi tourinform hálózattal.
A turisztikai intézményrendszer kialakulóban van, egyre hatékonyabban mőködik a Kárpátalja
Megyei Állami Idegenforgalmi Hivatal, ennek segítése céljából turisztikai képzés folyik az Ungvári
Nemzeti Egyetem Földrajz Tanszékén és a Munkácsi Technológiai Fıiskola Turisztikai Karán is
(TARPAI J. 2007). Örvendetes, hogy a Kárpátaljára jellemzı szegénység ellenére, a megkérdezett
lakosság mintegy 15%-a üdülés céljából is felkeresi Magyarországot. Az üdülési célterületek között
az országos tendenciákkal megegyezıen Budapest (60 említés) és a Balaton (28 említés) a
leggyakrabban említett cél között szerepelnek (DANCS L. 2003).
9. ábra. Mőködı településközi turisztikai kapcsolatok Kárpátalja és aSzatmár-Beregi települései között
(Saját győjtés és szerkesztés)

A turizmus fejlesztését elısegítı pályázatok, közös ukrán-magyar turisztikai projektek:
– Turisztikai programcsomagok kifejlesztése a határrégióban
– A határ menti turizmus fejlesztése a Kárpátok eurórégió területén, konferencia
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–

Rahótól Rakamazig, A tiszai vízi turizmus fejlesztése

–

Határon átnyúló mőemlék és turistautak

– A turizmus fejlesztésének határ menti lehetıségei
–

Nyíregyháza és Ungvár turisztikai együttmőködése

– Turisztikai fejlesztés és egészségmegırzés határok nélkül
–

Határon átnyúló turisztikai kapcsolatok fejlesztése a Szabolcs-Szatmár-Bereg és
Kárpátalja megyében

– Turisztikai Információs Központ létrehozása Kárpátalja megyében
–

Magyar-ukrán komplex árvízvédelmi-vízgazdálkodási-ártérrevitalizációs fejlesztési
tervek kidolgozása a Bereg és a Borzsa vízgyőjtıjére

Emellett számos (hat jelentısebb) kiadvány (turisztikai információs térkép, útikönyv, stb) készült
már el, magyar-ukrán-angol nyelven. Bevezetésre került a Kárpáti Startégia (2003-2011), mely a
határ menti együttmőködést kiemelten támogatja.
Az üdülési szokások és gyakoriságok átalakulóban vannak Kárpátalján, a kiutazó és
beutazó forgalom is növekszik. A teljesség igénye nélkül a leginkább ismert területek: a
viziturizmus: egyrészt a július közepétıl induló Nemzetközi Tisza Túra Bustyaháza és Tokaj
között, másrészt a vadvizi evezés már a Tatár-hágón túli Prút folyón. Bıvül a termálvizeket
hasznosító gyógyfürdık és szállodák száma, színvonala, nı a Kárpátalján síelı magyarok száma.
A Fekete- és Fehér-Tisza összefolyását Rahónál, vagy Aknaszlatina sóbányáit, a Kárpáti Bioszféra
Természetvédelmi Park látnivalóit is egyre többen látogatják. Emellett a magyar vonatkozású
történelmi emlékhelyek felkeresése meghatározó. Szálláslehetıséget a szállodák mellett a falusi
turizmus keretében a Zöld Falusi Turizmus Szövetség (Visk) is kínál. Nıtt az elmúlt években a
határmenti turizmus fejlesztését elısegítı pályázatok száma, többségüknél az ukrán oldal, mint
partner volt érdekelt.
A határmenti térségek bemutatása: Szatmár megye (Románia)
Szatmár megye Románia északnyugati – a magyar és az ukrán államhatár által határolt
részén helyezkedik el. (A megye egykor Szatmár vármegye néven – az I. világháborút lezáró
békeszerzıdésekig – egy közigazgatási egységet alkotott a ma Szabolcs-Szatmár megyéhez tartozó
Szatmárral.) Periférikus fekvésébıl következıen nemzetközi jelentıségő köz- és vasútvonal jelenleg
nem érinti területét, azonban a megye un. „hármas-határmentisége” – a megyeszékhely Szatmárnémeti
(Satu Mare) például mindössze 8 km-re fekszik a magyar (Pétea–Petea), míg 35 km-re az ukrán
(Halmi–Halmeu) határtól – regionális szempontból felértékelheti e szerepkörében. A román-magyar
határ szatmári szakaszán nem létesült új átkelı a kilencvenes években, ennek következtében a magyar
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államhatár legzártabb részét jelenti. Egészen a közelmúltig Csengersima-Pete (Petea) között volt
átkelı, 2003 év nyarától Vállaj és Csanálos (Urziceni) között indult meg a személy- és a teherforgalom.
Szatmár megye népességszáma – Románia hét Kárpátok Eurorégióhoz tartozó megyéjének
lélekszámát összevetve – csak az ötödik helyet fogalja el. (A megye 395.014 fıt számláló
lakosságának megközelítıen 1/3-a a megyeszékhelyen, Szatmárnémetiben él. Nagyobb lélekszámú
települései még Nagykároly (Carei) 26.000 fı, Avasfelsıfalu (Negresti Oas ) 16.000 fı és Tasnád
(Tasnad) 10.000 fıs népességgel. A megyében több – román (58%), magyar (35%), német/sváb
(3,6%), stb. – nemzetiség él együtt. A különbözı nemzetiségek kultúrája érdekessé és vonzóvá teszi
a megyét. A szatmári néprajz és folklór egységes, de nem alkot zárt egységet. Míg például
Torockó, Kalotaszeg, Szék és számos más erdélyi település népe szinte teljesen elzárt közösséget
alkotva megırizte több évszázados hagyományait, s fıként népviseletét, addig Szatmár vidéke
összekötı kapocs volt. Az itt élı magyar lakosság többnyire megırizte egységes hagyományait,
népszokásait, sıt gazdagította is azt a magyar kultúrközösségekbe beolvadó sváb szokásokkal, de
sok településen megfigyelhetı a román, tót és rutén hatás is.
Szatmárnémeti idegenforgalmi információs központjában (Centrul de infromare turistica
BTT), és több szállodájában képzett idegenforgalmi szakemberek és felkészült munkatársak
dolgoznak. (Az idegenforgalom megyei fejlesztése terén jó lehetıségeket jelent a megyeszékhely
közép- és felsıfokú szinteket is magába foglaló oktatási intézményhálózata.
Az idegenforgalmi marketing, Szatmár megye sokszínőségének, idegenforgalmi
vonzerıinek bemutatása a hagyományos információhordozók - prospektusok, kiadványok, stb. –
mellett multimédiás anyagokkal és az Internet nyújtotta elınyöket kihasználó tájékoztatással
különösen a megyeszékhely vonatkozásában találkozhattunk az utóbbi idıben. A megye és a
megyeszékhely jelentıs számú diák- és ifjúsági korosztályú népessége indokolttá teheti a
különbözı – s elsısorban az aktív turizmus kategóriájába tartozó programok – kiemelt kezelését
és szervezését. Az iskolák iskolaközi és nemzetközi kapcsolatai illetve az együttmőködés során
kidolgozott projectjei hozzájárulhatnak a turizmus fejlesztéséhez (KOMÁROMI I. 2005)
Konkrét közös tevékenységek: a Szatmár-Berergi Területfejlesztési Tanácsnak a romániai
Szatmári Települések Szövetségével van kapcsolata, kulturális és szakmai megbeszélések mellett infrastrukturális fejlesztésrıl is döntöttek. Ilyen a Csengersima–Petea (Pete) közötti határátkelı Phare
támogatásból készült bıvítése és a Garbolci határ megnyitása. Credo pályázaton a Túr-Tisza
kerékpárút létrehozására nyertek támogatást, mely turisztikai szempontból nagy hiánya volt e határmenti
területnek. Az Elsı Nyírségi Fejlesztési Társaságnak a Szatmárnémeti önkormányzat vezette Román
falvak Szövetségével alakult ki sikeres együttmőködés komplex turisztikai fejlesztési programban,
melynek eddigi eredménye több közös kiadvány (Határtalanul várjuk…) és tanulmányutak.
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4.1.6. A TURIZMUS ADOTTSÁGAI ÉS HELYZETE SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG
MEGYÉBEN
A megye gazdaságának egyre inkább húzóágazata a turizmus, azonban eltérı helyi,
kistérségi jelentıséggel bír. A megyeszékhely markánsan kiemelkedik a turisztikai mutatók
sorából, és emellett néhány kistérség és település profitál jelentısebben. A turizmus a megyében
Nyíregyházát leszámítva Szatmár-Bereg térségében a legjelentısebb. Ezek a kistérségek (a
Csengeri, Fehérgyarmati, Mátészalkai és a Vásárosnaményi) azonban egyéb társadalmi-gazdasági
mutató tekintetében a leghátrányosabb helyzetőek közé esnek országos és megyei viszonylatban
is. Ezért tartom indokoltnak ezen területek társadalmi jellemzését.

4.1.6.1. A leghátrányosabb helyzető kistérségeink jellemzıi
A gazdasági és társadalmi átalakulást követı idıszakban felerısödtek Magyarországon a
térségi különbségek. A tradicionálisan hátrányos helyzető térségekben a növekedés új erıforrásai
szőkösen álltak rendelkezésre, emiatt gazdaságuk késıbb és kisebb lendülettel kezdett el
növekedni. A nagyobb területi egységek, régiók, megyék közötti fejlettségbeli különbségek
fokozódtak.
E folyamatok egyik legnagyobb vesztese Szabolcs-Szatmár-Bereg volt. A kistérségek közötti
differenciák is nagyobb méreteket öltöttek. Megyénk tartós hátránya közismert, ám a megyén belül
számottevı különbségek alakultak ki. (MALAKUCZINÉ PÓKA M. 2002). A piacgazdaságra való átállás
kedvezıtlen térszerkezeti hatásainak ellensúlyozását célozta a 84/1993. számú országgyőlési
határozat, amely a területfejlesztés irányelveit, a kedvezményezett területek besorolásának
feltételrendszerét rögzítette. A körbe bekerült települések népességszámuk alapján a költségvetési
törvényben meghatározott normatív állami támogatást kaptak. Ezt meghatározott idıszakonként
felülvizsgálják. A 64/ 2004. kormány-rendelet szerint az ország 168 kistérségébıl 95
kedvezményezett térség került lehatárolásra. Közülük a fejlettséget/elmaradottságot mérı komplex
mutató alapján 48 minısült a területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb helyzetőnek,
melyeknek hatoda (nyolc kistérség) megyénkben található, melybe a kutatási területedet is beleesik
(10. ábra).
A nyolc (Baktalórántházai, Csengeri, Fehérgyarmati, Ibrány-Nagyhalászi, Mátészalkai,
Nagykállói, Nyírbátori és Vásárosnaményi) kistérség a megye területének jelentıs részét, közel
háromnegyedét adja, a megye népességének 56%-a, közel 330 ezer ember él itt. A legalacsonyabb
népsőrőségő kistérségek is a leghátrányosabbak közé esnek: a Fehérgyarmati, Vásárosnaményi,
Csengeri kistérségeké még a 60 fı/km2-t sem éri el.
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10. ábra Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területfejlesztés szempontjából hátrányos kistérségei 2004.
Szerk MALAKUCZINÉ PÓKA M.

Demográfia jellemzıit nagyban meghatározza az összességében idıs korstruktúra, az
ebbıl adódó magasabb halálozási gyakoriság, valamint az elvándorlás. Az etnikai sajátosságok is
jellemzık: 2001. évi népszámláláskor a megyei népesség 4,6%-a vallotta magát cigány
nemzetiségőnek,

legnagyobb

az

arányuk

a

Nyírbátori,

Vásárosnaményi,

Mátészalkai

kistérségekben, de Csenger, Fehérgyarmat és Tiszavasvári körzetében is viszonylag nagy számban
laknak.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg leghátrányosabb kistérségeiben élık iskolázottsága elmarad az
egyébként is gyenge megyei átlagtól. A nyolc kistérség népességének jóval kisebb része
rendelkezik érettségivel és diplomával, mint a megyében összességében. A térségben a megye
diplomásainak harmada él, akik az ott élı népességnek mindössze 4%-át adják, Szatmár-Beregben
ez 6%.
A leghátrányosabb kistérségekben a teljes népesség mindössze 23%-át foglalkoztatják. A
megyei munkanélküliek több mint 60%-a e körzetekben él. A munkanélküliségi ráta (a
munkanélküliek gazdaságilag aktív népességen belüli aránya) a legutóbbi népszámláláskor 24%
volt, a megyei 18%-kal szemben. Az inaktív keresık aránya a Csengeri, Fehérgyarmati,
Vásárosnaményi kistérségekben a 40% is meghaladja. A foglalkoztatottak egyharmada más
településre jár el dolgozni.
A kedvezıtlen jövedelmi viszonyait tükrözi, hogy összességében az egy adózóra jutó
jövedelem a megyei átlagnak 90%-a, az országosnak 70%-a. Az alacsonyabb jövedelmekhez a
térségekben nagyfokú eltartási kötelezettség társul. Az egy állandó lakosra esı jövedelem 50%-a
az országosnak. A vállalkozás-sőrőség a leghátrányosabb kistérségek mindegyikében alacsonyabb
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a megyeinél, az általában kisebb tıkeerıvel rendelkezı egyéni vállalkozások gyakorisága
kedvezıbb.
A térségen belül a legelmaradottabbak az aprófalvas, elöregedett területek. A lakások
közmővesítettsége fıként a közcsatornázottság terén marad el a megyei átlagtól. A lakosság
személygépkocsikkal való ellátottsága – kizárólag az autók száma alapján – Nyíregyházától
eltekintve azonban nem rosszabb, mint másutt. A kiskereskedelmi üzletek sőrősége alig
mérsékeltebb az átlagosnál. A turizmus a megyénkben ezeken a területeken a jelentıs. A
magánszálláshelyeknek jelentıs része koncentrálódik a leghátrányosabb térségekbe, ezek
vendégforgalma egyre növekszik, és az idegenforgalom egyéb hatásainak köszönhetıen
jelentısége és a jövedelemszerzésben betöltött szerepe is nı (MALAKUCZINÉ PÓKA M. 2002).
Turisztikai vállalkozások, szervezetek
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei turisztikai vállalkozások az üzleti szolgáltatások
szerepét elsısorban a vállalkozás zavartalan mőködtetésében tekintik fontosnak, az üzleti
partnerek felkutatásában általában, a piaci közvetítésében, a versenyképesség növelésében és a
piaci terjeszkedésben játszott szerepét alig ismerik fel. A mőködıképesség megırzését a kisvárosi és
falusi székhelyő vállalkozások tulajdonosai hangsúlyozzák, akik az üzleti szolgáltatások igen szerény
körét veszik csupán igénybe. A középvállalkozások az üzleti szolgáltatások legnagyobb fogyasztói.
A legritkábban igénybe vett szolgáltatások a kutatás-fejlesztés és a befektetési tanácsadás, annak
ellenére, hogy stratégiai tervekhez gyakran kérik szakértık segítségét.
A legkedvezıtlenebb helyzetbe azok a turisztikai mikrovállalkozások kerülnek, amelyek
falvakban mőködnek és szerény forgalmukhoz képest nagy rezsi költségekkel dolgoznak. Létkérdés
az adminisztrációhoz kapcsolódó terhek csökkentése, így ık nem engedhetik meg azt, hogy üzleti
szolgáltatásokat

vegyenek

igénybe.

A

szolgáltatók

kiválasztása

döntıen

személyes

kapcsolatrendszereken keresztül történik. Ezek diszharmóniája azt eredményezi, hogy a turizmus
nagyságát, hatékonyságát erıteljesen fékezi a szolgáltatások elmaradottsága, szők keresztmetszete. A
megye turizmusának fejlesztési elképzeléseivel összhangban új szolgáltatási igények és új
szolgáltatások jelennek meg. Nem közömbös, hogy e folyamatban a jelentısebb hazai és
nemzetközi mőködı tıkebefektetések eredményeként a holtpontról elmozdulva, a párhuzamos
fejlesztés válik dominánssá, azaz a szolgáltatások és a turisztikai vonzerıt képezı attrakciók együtt
fejlıdnek (KÓKAI S. 2007).
Megyénkben az Idegenforgalmi Hivatal kiegészül a Falusi és Agroturizmus SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Szervezetével, amely nem kapcsolódik közvetlenül a rendszerbe, de a
leghatékonyabb turisztikai szervezet. Turisztikai referenst Nyíregyháza és Vásárosnamény foglal-
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kozatat. Emellett alapítványok, egyesületek foglalkoztatnak turisztikai és/vagy területfejlesztı
szakembereket, rendezvényszervezıket.
Szálláshely és vendégforgalom alakulása megyénkben
Megyénkben 2005-ben 249.439 kereskedelmi vendégéjszakát töltöttek el, ebbıl 58 ezer
külföldi, ami 23%, mely jelentıs növekedés a tavalyi 18%-hoz képest. Magánszálláshellyel kibıvül
275.786 éjszakára. Hasonló ez a 250 ezres szám az elızı évhez, de lemaradva a 2001, 2002. évi
285 ezer vendégéjszakától. Az átlagos tartózkodási idı évek óta 2,1 éjszaka, ezen belül a
külföldiek által eltöltött éjszakák száma 2003. óta növekszik és 2005-ben érte el a kimagasló 2002.
éves 2,6 éjszakát. A szobák kapacitáskihasználtsága 24%-os, a férıhelyé 15%. Országok szerint a
vendégéjszakák számát tekintve a szállodákban a német, francia és olasz vendégek a sorrend,
egyéb szálláshelyen: román, lengyel, ukrán, szlovák nemzetiségiek töltenek el a legtöbb éjszakát.
2006-ban 123 ezer vendég több mint 306 ezer éjszakát töltött el (növekedés az elızı
évhez 11%-os) a kereskedelmi és magánszálláshelyeken megyénkben. A turizmusból származó
bevételek nagyságát alapvetıen a vendégek szállásköltségei határozzák meg. A szálláshelyi
kapacitást tartalmazó statisztikai adatok elemzése alapján (3. táblázat) a legszembetőnıbb változás,
hogy a fejlesztések elsısorban – az országos viszonyoktól eltérıen – a panziók és kempingek
irányába tolódtak el. A szállodai beruházások igen magas költségigénye ellenére 1994-2006 között
a szállodák száma 43 százalékkal (16db-ról 23db-ra), a szállodai férıhelyeké 49%-kal (743db-ról
1109db-ra) emelkedett és 2006-ban már több mint 1100 szállodai férıhely állt a vendégek
rendelkezésre. A minıségi átalakulást mutatja, hogy 1994-ben nem volt négy vagy öt csillagos szálloda
a megyében, s a három csillagos kategóriába is csak nyolc szálloda tartozott. A 2006. évi adatok
alapján négy darab négy csillagos és tizennégy darab három csillagos szálloda mőködött a megyében.
Nem elhanyagolható tény, hogy a négy csillagos szállodák kapacitás kihasználtsága volt a
legkedvezıbb (48%), megelızve a többi szállodai szobák éves szintő 30%-os kihasználtságát. A
turistaszállások (14db), nyaralóházak (13db) és kempingek (15db.), amelyek fejlesztésével korábban
igyekeztek a szálláshelyi gondokat enyhíteni, a kempingek kivételével csak mérsékeltebb ütemben
gyarapodtak. A fizetıvendéglátás, amely a lakosság aktív közremőködésével, különösebb anyagi
befektetés nélkül, szintén a szálláshelyi gondok levezetésére szolgált, mára lényegesen veszített
jelentıségébıl. A turisták nagy része ugyanis színvonalasabb elhelyezést igényel, és a színvonal
garantálása érdekében valamilyen kategóriájú szállodát vagy panziót vesz igénybe. A színvonalasabb
szálláshelyeket tekintve e férıhelyek már 2000-ben is túlsúlyban voltak, részarányuk 67% volt, e
részarány 2005-re valamelyest, 54%-ra csökkent. Ezzel egyidejőleg a turistaszállások és az ifjúsági
szállók férıhelyeinek száma alig emelkedett, arányuk változatlan maradt.
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3. táblázat: A kereskedelmi szálláshelyek kapacitásának alakulása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (2000, 2006)
Forrás: KSH, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei évkönyvek, 2000, 2006.
2000
Szállástípus
Szálloda
Panzió
Turistaszállás
Ifjúsági szálló
Színvonalas szállás össz.
Kemping
Üdülıház
Együtt

szobák
(db)
484
981
232
102
1799
91
1890

2006

férıhely
(db)
1076
3052
1157
552
5827
2590
311
8728

szobák
megoszl.% (db)
12,3
504
35,0
775
13,2
236
6,3
192
66,8 1707
29,6
3,6
123
100,0
1830

Index 2000/2006

férıhely
(db)
1109
2125
1152
905
5291
3980
435
9706

szobák
megoszl.% (db)
11,4
+20
21,9
-206
11,9
+4
9,3
+90
54,5
-92
41,0
4,5
+32
100,0
-60

férıhely
(db)
+33
-927
-5
+353
-536
+1390
+124
+978

Kiemelkedik a panzió szállástípus, amelynek férıhelyi részaránya 1994 és 2000 között
látványosan (633-ról 3052-re) emelkedett (4. táblázat). Valamennyi szállástípus közül ezek
szaporodása volt a leggyorsabb, s 2006-ban már 55 panzió mőködött a megyében az 1994. évi 30cal szemben. Így e szállástípus férıhelyi részaránya az igényes szállástípusok között már
meghaladta az 50%-ot, a szállodákkal együtt 71%-ot képviselt. A panziók dinamikus fejlıdését a
privatizáció, a hazai magánszektor szerepének elıretörése, megerısödése és a keresleti tendenciák
egyaránt elısegítették. Panziót létesíteni és mőködtetni drága dolog és nem tartozik a gyorsan
megtérülı tevékenységek közé, különleges életformát igényel. Terjedését azonban a megyében
egyéb okok is segítették, ugyanis évek óta hiányoztak az igényes, közepes árfekvéső szálláshelyek. A
korábbi állami szállodafejlesztési programokban az egy- és kétcsillagos szállodák megépítése volt a
leginkább kérdéses, éppen ez az a szállodatípus, amit megfelelı minıségben kivitelezett és megfelelı
üzletpolitikával vezetett panziók is helyettesíthetnek. Az ilyen 5-10-15 szobás magánpanziókban a külés belföldi vendégek egyaránt elérhetı árakon, kellemes, családias környezetben szállhatnak meg. A
panziók elıretörése és sikere annak is köszönhetı, hogy többnyire olyan területen létesültek, ahol
a kereskedelmi szálláshelykínálat korábban sem volt elégséges. Vannak olyan megyei területek
(ilyen a Szatmár-Bereg), ahol a panziók férıhelyszáma nagyságrendekkel felülmúlja a szállodákét. A
panziók jellemzıje, hogy méretük kicsi, átlagos szobaszáma 12,4, átlagos férıhelyszáma 34,3. A
beruházások lebonyolítása és az üzemeltetés e körben többségében családi jellegő. Üzemeltetésüket
általában 5-10 fı látja el. Az 1 éjszakára jutó szállásdíj bevétel a panziókban 2006-ban 3448 Ft volt,
kb. 60%-a a szállodák hasonló adatának (5680 Ft). E szálláshelyek árai a vendégeknek jobban
megfizethetık és bıvült a panziók által nyújtott kiegészítı szolgáltatások (étkezés, fürdımedence,
teniszpálya, mini golf, tekepálya, szauna, szolárium, stb.) köre is. A fejlıdési tendenciákat áttekintve
egyértelmő, hogy a panziók az elmúlt években kiemelkedı szerep jutott. Joggal feltételezhetı, hogy
egyre nagyobb szerepet vállalnak a jövıben is a megyei turizmus lebonyolításában e szálláshelyek.
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4. táblázat. A kereskedelmi szálláshelyek forgalma Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (1980-2006)
Forrás: KSH, SZ.-SZ.-B megyei Statisztikai Évkönyv 2006. Szerk Kókai S., módosítva
Megnevezés
Szoba
Férıhely
Vendég
Ebbıl: külföldi
Vendégéjszaka
Ebbıl: külföldi
Átl.tart.idı (éjszaka)
Ebbıl: külföldi

1980
össz.
746
2420
87708
20335
283481
46548
3,2
2,3

1990
össz.

szálloda
305
745
52082
20910
87060
29072
1,7
1,4

932
3398
90872
37018
262858
66629
2,9
1,8

2000
össz.
szálloda
1890
484
8738
1076
104829
47063
24620
13461
221533
86241
66920
31546
2,1
1,8
2,7
2,3

2006
össz.
szálloda
3422
504
9706
1109
122938
47125
23300
12219
269837
91614
60906
31274
2,2
1,9
2,6
2,6

A kereskedelmi és magánszálláshelyek területi megoszlását tekintve megállapítható, hogy a
megyei helyzetkép rendkívül differenciált. Mind a férıhelyek mind a vendégek és az általuk
eltöltött vendégéjszakák viszonylatában dinamikus gyarapodást produkáltak a Felsı-Tisza szakasz
üdülıkörzetbe tartozó települések, míg a körzeten kívüli települések súlya minden tekintetben
csökkent. A súlypontok eltolódása az egyes régiókon belül is igen markáns, melynek eredménye,
hogy a Felsı-Tisza szakasz üdülıkörzetben a szállás férıhelyek közel 85%-a hét településre
(Vásárosnamény,

Tivadar,

Tiszalök,

Rakamaz,

Kisvárda,

Mátészalka,

Fehérgyarmat)

koncentrálódott 2000-ben, s ide érkezett a vendégek több mint kétharmada. 2006-ra a jelentıs
falusi szállásférıhely bıvítések (pl.: Dombrádon 18-ról 183-ra, Jándon 24-rıl 91-re,
Szatmárcsekén 84-rıl 148-ra, Kisaron 28-ról 98-ra, stb.) ellenére a vendégek közel 81 -a továbbra
is a kiemelt településeket látogatta. E koncentrációs folyamattal ellentétes a Felsı-Tisza szakasz
üdülıkörzeten kívüli települések helyzete, ahol mind a férıhelyek, mind a vendégek számát
tekintve a kiemelt hat település (Nyíregyháza 74%, Nyírbátor, Máriapócs, Tiszavasvári, Tiszabecs,
Nagykálló) jelentısége mérséklıdött. Természetesen mindez a szolgáltatások fejlesztését tekintve
is megosztottságot és fokozott differenciáltságot igényel, sajnálatos tény, hogy Szabolcs-SzatmárBereg megye turizmusa alig 15 településre koncentrálódik.
5. táblázat. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kereskedelmi és magánszálláshelyeken
eltöltött vendégéjszakák száma (2000-2006) Forrás: KSH, saját szerkesztés

kereskedel
mi
szálláshely

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

86241

107000

101897

78016

73534

75960

91614

egyéb

135292

179657

183569

170895

171783

173479

178223

össz.

221533

286657

285466

248911

245317

249439

269837

13998

21528

22082

20851

17848

18332

27606

5599

16645

10884

10561

9530

8015

8560

19579

38173

32966

31412

27378

26347

36166

241130

324830

318432

280323

272695

275786

306003

szálloda

magánfizetı v.
szálláshely
falusi sz.
össz.
mindösszesen
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Megyénkben falusi szállásadás terén 2005-ben 136 szállásadó, 353 szobával, 946
férıhellyel várta a vendégeket. 8015 vendégéjszakát töltöttek el, 3,6 napos átlagos tartózkodási
idıvel. Az elızı évekhez képest a vendégek száma nem csökken, de a vendégéjszakáké
folyamatosan csökken. A fizetı vendéglátás területén 18,332 vendégéjszakát töltöttek el
megyénkben, ami növekedést mutat. A 5. táblázatban összesítve mutatom be a megyei
kereskedelmi és magánszálláshely adatait. 2006-ben a regisztrált vendégéjszakák száma összesen
306 ezer, az elızı évhez képes növekedett, de nem közelíti meg a kimagasló 2001. és 2002.
éveket. A külföldi vendégéjszakák aránya a keresledelmi és a magánszálláshelyeken is 23% körüli.
Magánszállásadás terén újra jelentıs növekedés tapasztalható, 2005-höz képest 37%-kal nıtt a
forgalom. Ez köszönhetı a falusi turizmus által szervezett programok megbízható helyen és
megbízható idıben történı megvalósításának (11. ábra). A megyék rangsorában SzabolcsSzatmár-Bereg megye 8. helyen áll, az élmezıny: Vas, Veszprém, Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén és
Heves megye.
11. ábra Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kereskedelmi és magánszálláshelyeken
eltöltött vendégéjszakák száma (Forrás: KSH, saját szerk.)

Nincs a megyében felsıfokú turisztikai szakemberképzés, s így a legmagasabb szintet az
idegenforgalmi szakmenedzser képzés jelenti a Nyíregyházi Fıiskolán. Idegenforgalmi ügyintézı
képzés Nagykálló, Nyíregyháza és Nyírbátor oktatási intézményeiben folyik. Szakközépiskola
vendéglátóipari specializációval Nyíregyházán és Vásárosnaményban mőködik. A középfokú
turisztikai szakemberképzés is két középiskolában Nyíregyházán és Nyírbátorban
Nyíregyháziként egyetemi tanulmányaim Pécsre vezettek. Tanulságosak az eltelt évek:
szemléletbeli különbséget tapasztaltam a két megye között. A turizmus területén a
legszembetőnıbb, hogy Pécs jobban épít Baranya egyéb vonzerejére is. Nyíregyháza és Sóstó a
rendszerváltás után sokat fejlıdött, turisztikailag vonzó város lett (városkép, parkok, emellett
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Sóstón az állatkert, falumúzeum, fürdık: élményfürdı, hagyományos strand, versenyuszoda,
tófürdı). Megyeszékhelyünk igazából még csak most kezdi belátni, hogy érdemes vendégeinek
megmutatni a „háttérterületek” értékeit, akár több napot is rászánni. Nyíregyháza nagyrendezvényei
során (Nyírségi İsz, Vidor fesztivál, stb) nem kínálják a vendégeknek a megye további látnivalóit.
(Már jelentıs eredménynek érzem, hogy a turisztikai szakemberek beiktatják a városnézı
programokba Sóstó mellett a bokortanyák megtekintését is.) 2007-tıl Nyíregyháza autópályán a
fıvárostól könnyen megközelíthetı, Pécsnek erre még néhány évet várnia kell. Ezt a helyzeti elınyt
feltétlen ki kellene használnia a megyénknek.
4.1.6.2. A kisvárosok szerepe megyénk turizmusában
Hazánkban a városállomány túlnyomó része kisvárosokból áll. 2006-ban mintegy 250 (az
összes város közel 85%-a) a 30.000 lakosúnál kisebb városok száma és ezekben több mint kétmillió
ember él ezekben. 1973. óta szigorú kritériumokhoz kötötték a várossá nyilvánítást, az 1986-ban
hozott rendelkezés már engedményeket tartalmazott, 1990-ben a helyi önkormányzatokról elfogadott
törvény (LXV. trv. 69. §.) és annak 1994-es módosítása (LXIII. trv. 36. §.) biztosítja a
nagyközségeknek, hogy várossá nyilvánításukat – a belügyminiszter útján – a köztársasági elnöknél
kezdeményezzék, ha a nagyközség fejlettsége, térségi szerepe ezt indokolja. Számuk gyors gyarapodása
az elmúlt évtized várossá nyilvánítási folyamatainak eredménye. A széles körő várossá nyilvánítás
eredményeként nincs város nélküli térség hazánkban. A kisvárosok köre igen heterogén. A városi rang
odaítélése ma még inkább megelılegezett, jó részének külsı megjelenése, építészeti arculata jelen
állapotukban inkább falusias (KİSZEGFALVI GY. 2004). Ez az országos helyzet kiemelten jellemzı
megyénkre. 2006-ban 4 várossal (Balkány, Kemecse, Nyírlugos, Nyírtelek), 2007-ben egy várossal
(Mándok) 24-re bıvült – tehát országos viszonylatban magas – a megyei kisvárosok száma (6.
táblázat).
6. táblázat A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kisvárosok népességszám szerint KSH 2006, kiegészítve
Népességszám

Településszám

Települések

15-20.000

2 település

Kisvárda, Mátészalka

10-15.000

4 település

Nagykálló, Nyírbátor, Tiszavasvári, Újfehértó

5-10.000

11 település

Balkány, Csenger, Fehérgyarmat, Ibrány, Kemecse, Nagy-ecsed,
Nagyhalász, Nyírtelek, Rakamaz, Tiszalök, Vásárosnamény

3-5.000

5 település

Baktalórántháza, Demecser, Dombrád, Mándok, Záhony

2-3,000

2 település

Máriapócs, Nyírlugos
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Kisvárosaink nem egyenletesen oszlanak el a megye területén, a nyugati és déli területeken
nagyobb a várossőrőség, mint az országhatár menti területeken (12. ábra). A megye északkeleti része
városhiányos, aprófalvas térség. Azt vizsgáltam, hogy a városhiányos állapot hozzájárul-e a turizmus
fejlıdéséhez, a kisvárosok rendelkeznek-e elegendı vonzerıvel, és hogy azokban a kistérségekben,
ahol csak egy város található, a központ szerepe meghatározó-e az idegenforgalom szempontjából.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a népességének több mint fele városlakó, akik szám
szerint a települések 11%-án élnek. 229 település található itt, ebbıl tehát 25 város, 205 község
(12. ábra). Megyénk népessége 581.623 fı, ebbıl a megyeszékhelyen, 116.336 fı él, ez a megye
népességének 20%-a. A további 24 városban összesen 186.787 fı él, ez a megye népességének
31%-a. A megyei települések 89%-án, a falvakban lakók aránya 49%. Nyíregyházával együtt 11
város tervezési és statisztikai központ, néhány kistérségben azonban csak egy-egy város van, épp
a Szatmárban és a Beregben, ahol a turizmus a jelentıs.
12. ábra Szabolcs-Szatmár-Bereg megye települései 2007-ben, Forrás: KSH.

A megyei kisvárosok turisztikai rendezvényei
A hagyományos kisvárosi szerepkör átértékelésre szorul, rájuk hárul az a szerep, hogy
szervezzék és dinamizálják a környezı területek gazdasági fejlıdését, aminek eltérı mértékben
képesek eleget tenni. Dinamizmusuk vagy megtorpanásuk elválaszthatatlan az általuk szervezett kisvagy mikrotérségek további fejlıdésétıl, a vidéki térség felzárkózása csak a kisvárosok aktív
szerepvállalása révén kecsegtethet(ne) reménnyel (PIRISI G. 2006). Általában kevés egy-egy kisváros
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vonzereje, szükségszerő, hogy a város összefogjon a környezı területekkel, a turisztikai
adottságokat és lehetıségeket közösen kell kihasználniuk.
A kistérségi központban Fehérgyarmaton zajlott 2008-ban 10. alkalommal megrendezett Szatmár Fesztivált nyitórendezvénye. A falvakkal (Szatmárcseke, Panyola, Penyige, Túristvándi, Kisar,
Milota) évek óta hatékonyan tud együttmőködni a kistérség egyetlen kisvárosa.
Vásárosnaménnak megvannak a saját rendezvényei, (melyet a 4.3.1.1 fejezetben
részletesebben kifejtek) de alapvetıen az jellemzı, hogy a városba látogatók esetleg egy-egy napos
kirándulást szerveznek a beregi falvakba, ahol is elsısorban az építészeti látnivalókat tekintik meg.
Szállás és étkezési lehetıségek tekintetében kiemelkedik a kisváros. A város továbbra sem része a
Jeles Napok a Beregben rendezvénysorozatnak kizárólag a beregi falvak fognak össze. (Lónya,
Csaroda, Tákos, Tarpa, Beregdaróc, Beregsurány, Vámosatya, Tivadar).
Mátészalkán Fényes Napok címmel, (merthogy Magyarországon elsıként e település utcáin
gyúltak ki a közvilágítás lámpái 1888-ban) szeptember elején rendezik a város legjelentısebb
fesztiválját. A szekérgyőjteményérıl nevezetes Szatmár Múzeumban és egyéb városi színhelyeken
zajlanak a programok, nem terjednek túl a város területén. 2005-ben készült el a Mátészalkai
kistérség turizmusfejlesztési koncepciója (melyet esettanulmányként bemutatok a dolgozat 5.5.
fejezetében), kiemelt célként jelent meg, hogy a kistérség másik városával Nagyecseddel és a falvakkal
összefogva, a Szatmár déli részét is vonzóvá tegyék a turizmus számára. Nagyecseden az Ecsedi-láp
turisztikailag is hasznosítható rekonstrukciójától remélnek sokat. A városi rang elnyerésére
várományos település ebben a térségben Vaja, ahol a Vay Ádám vármúzeum egész évben gazdag,
színes programot kínál, kihasználva az épület és a park lehetıségeit.
Nyírbátorban évek óta megrendezik a Zene ünnepét (klasszikus zene, hangversenyek). Itt
elsısorban a gótikus nagytemplom biztosítja a helyszínt. Emellett az elmúlt években néhány jó
akusztikával rendelkezı falusi templomot is bekapcsoltak a helyszínek sorába: Vállajt és
Máriapócsot. Utóbbin a görög katolikus bazilika ismert búcsújáró hely, II. János Pál pápa is
ellátogatott ide, a település már város. Nyírbátor másik rendezvénye a Szárnyas sárkány hete,
utcaszínházi találkozó, de a kisváros építészetérıl, történelmérıl is nevezetes, például a felújított
Báthori-kastélyról, mely sokáig magtár volt, mára pedig korhő, cölöpös, vesszıfonatos várfalat is
kapott.
A megyei kisvárosok turisztikai rendezvényi közül jelentıs még Kisvárdán a várban
megrendezésre kerülı Várszínházi Esték és keretében a Határon túli színházak nemzetközi
találkozója. Kisvárda a vendégéjszakák magas számával emelkedik ki megyei szinten, ugyanis a 4es számú fıút és a záhonyi határátkelı miatt sokan megpihennek itt. Csengert elsısorban építészeti
alkotásai miatt keresik fel: a Makovecz középületek és a kazettás mennyezető református
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templom. Mindkét városban kis számú, de színvonalas a turisztikai szuprastruktúra. Nagykállóban
a néptánchoz kapcsolódnak a rendezvények. Záhonyban átutazó forgalma miatt magas a
vendégéjszakák száma. Rakamazon a turizmust a Tisza parti strand és üdülıövezet testesíti meg,
mely csak közigazgatásilag tartozik a városhoz, Tokajhoz van közelebb. (Jellemzı, hogy a
könnyőzenei Hegyalja fesztiválon mintegy 30.000 fiatal vesz részt, és ezekben a napokban nem
nı a közeli Szabolcsban található Árpád-kori földvár látogatottsága, pedig még gyalogosan is
megközelíthetı.)
A 13. ábrából is kitőnik, hogy Rakamaz emelkedik ki a legegzaktabb turisztikai mutató
sorából, az említett okok miatt. Kisvárda átutazó forgalma jelentıs. Vásárosnaményban valóságos
a turizmus, ebben az adatban benne van a városhoz tartozó Tisza-parti Gergelyugornya
üdülıterület forgalma is. Az újonnan várossá nyilvánított településeken még nem beszélhetünk
turizmusról.
13. ábra Megyei kisvárosaink kereskedelmi és magánszálláshelyein eltöltött vendégéjszakák száma 2005-ben, KSH

A falvak jelentısebb rendezvényei közül még megyei szinten is magasan kiemelkedik a
Zongora Ünnepe Keleten címet viselı nemzetközi komolyzenei fesztivál. Tiszadobon az Andrássykastély szalonjában, franciakertjében és a holtág menti ısparkban zajlik, mára elismerten európai
rangú zenei esemény. A kastély várhatóan központja lesz a Andrássy-útnak, mely egy nemzetközi
tematikus út. Különbözı vonzerı és/vagy szálláslehetıség még további falvakban található (pl.:
Nagyszekeres, Nyírbéltek, Szabolcs, Tiszacsécse, Gyulaháza) de ezek a falvakban turisztikai
infrastruktúra nem áll mögötte, csak a kirándulás kategóriába esnek.
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4.2. SZATMÁR-BEREG TERMÉSZETI ÉS TÁRSADALMI ADOTTSÁGAINAK
TURISZTIKAI SZEMPONTÚ ÉRTÉKELÉSE
A vizsgálat egy kistájat fed le, a turizmus adottságait és lehetıségeit is ez hordozza
magában. Indokoltnak tartom a kutatási terület természeti és társadalmi vizsonyainak alapos
ismertetését is. Értéktárként, örökség-leltárként is felfogható a fejezet, hiszen nem lehet az
adottságok tartalmi elemzése nélkül csak turisztikai hasznosításukra figyelni. Az alfejezetek nem
hagyományosan, egyforma súllyal szerepelnek, hanem az idegenforgalom szempontjából
fontosabb részek (vízrajz, ártéri erdık, gyümölcsösök, a népesség összetétele, stb.) hosszabb
elemzés alá esnek.
4.2.1. SZATMÁR-BEREG TERMÉSZETI ADOTTSÁGAINAK TURISZTIKAI
SZEMPONTÚ ÉRTÉKELÉSE
4.2.1.1. Fekvése, helyzete, felszín fejlıdéstörténete
A Szatmár-Beregi-síkság az Alföld ÉK-i része, a Felsı-Tisza-vidék kistája. Az ÉK-i Kárpátok,
az Erdélyi-szigethegység és a Nyírség között elhelyezkedı alföldperemi süllyedékterület, melynek
nagyobbik része ma Ukrajnához és Romániához tartozik. Szabálytalan háromszög alakú (14. ábra)
1700 km2 kiterjedéső kistáj, a Felsı-Tisza-vidék hazai részének több mint felét, 61%-át foglalja el.
A táj morfológiai arculata a negyedkorban alakult ki, képzıdményei pleisztocén és holocén
tektonikus mozgások hatására és a folyóhálózat eróziós, akkumulációs munkája nyomán alakultak
ki.
A Szatmár-Beregi-síkság domborzati viszonyai és a jelenlegi felszín kialakulása a
harmadidıszak végén kezdıdött, 6-7 millió évvel ezelıtt a Kárpát-medence jelentıs részét még a
Pannon-beltenger vize borította. A pliocén végére az összefüggı Pannon-beltenger a tengeri- és
folyóvízi üledék által fokozatosan feltöltıdött, elsekélyesedett. A beltenger legkorábban 4-3,5
millió évvel ezelıtt az Alföld ÉK-i részén töltıdött fel (BORSY Z. 1991.). Ahogy a Pannonbeltenger egyre kisebb területre húzódott vissza a Kárpát-medencében, úgy indult meg az új
vízhálózat kialakulása, s lepusztító és felhalmozó munkájának intenzitása. A negyedidıszak
kezdete, mintegy 2,5 millió évvel ezelıtt, jelentıs változást hozott a terület fejlıdéstörténetében.
A Tisza és mellékfolyói sok – fıleg durvaszemő - hordalékot szállítottak. Az ÉK-i Kárpátokból és
az Észak-Erdély irányából lefutó folyók, a Tapoly, Ondava, Laborc, Ung, Latorca, Tisza, Szamos
hatalmas hordalékkúpot építettek (BORSY Z. 1969). A pannon üledékre rakott folyóvízi üledékek
(kavics, homok, iszap) vastagsága helyenként eléri a 300 métert is. Magassága 106-120 m között
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változik, amibıl kiemelkedik a vulkanikus, szarmata korú, dácitból álló tarpai Nagy-hegy (164 m) és
a riolitból felépülı barabási (kaszonyi) Tipet-hegy (179 m).
A felszín közel „tengersík vidékébıl” nem emelkednek ki a folyóhátak látványosan, a
templomtornyok jelzik helyüket. Különösen szép látványt nyújtanak az éjszakai megvilágításban.
Kilátópontként a két szigetvulkán a legalkalmasabb, ebbıl a szempontból a tarpai Nagy-hegy
helyezkedik frekventáltabb helyen, amelyen egy katonai kilátótorony is található. Évek óta igéri a
tarpai önkormányzat egy szebb kilátó megépítését is. A „hegyen” kitermelt kövek helye ma egy
nagyobb bányaudvar, mely színpadi elıadások helyszínére is alkalmas. Egy tanösvény kialakítása is
folyamatban van. A faluban látható a szemléletváltás azáltal, hogy a polgármesteri hivatal is
preferálja a turizmus fejlesztését. A másik „hegyen”, Barabás mellett elsısorban a madármegfigyelıtáborok emelhetık ki. A Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet munkatársai és egy nyíregyházi
természetvédelmi egyesület szervez rendszeresen fiataloknak is tábort. (Az egész országból és
külföldrıl is várnak ide érdeklıdıket, a marketing-tevékenység elsısorban interneten történik.)
14. ábra A Szatmár-Beregi-síkság helyzete és részei

4.2.1.2. Éghajlata
Hazánk éghajlati körzetbeosztása szerint a mérsékelten meleg, mérsékelten száraz éghajlati
körzetbe tartozik. A csapadékellátottságot tekintve mérsékelten száraz, de Barabás-FehérgyarmatCsenger vonalától K-re már közel a mérsékelten nedves. A hımérséklet évi átlaga 9-10ºC . A
hımérséklet évi járása ugyanazt a képet mutatja, mint általában az Alföldön. A legalacsonyabb havi
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középhımérséklet januárban (-3,4 – -3,9ºC), a legmagasabb júliusban (20,5 – 20,8ºC) van. A
leghidegebb és a legmelegebb hónapok közötti átlag hımérsékleti különbség meghaladja a 23 C-ot.
Hazánkban az uralkodó szélirányok; ÉNy-i, ÉK-i, É-i. A Tiszántúlon a szélirányt a KeletiBeszkideken és az ÉK-i Kárpátokon átkelı légáramlat határozza meg, ezért az É-i, ÉK-i szelek
dominálnak. A Szatmár-Beregi-síkság területén talajközeli légrétegében a leggyakoribb szélirány
északias, a többi égtáj felıl fújó szél közel 5-10%-os gyakorisággal jelentkezik.
Az Alföld legcsapadékosabb területe ebben a térségben alakult ki. A csapadék sokévi
átlaga 600-754 mm között alakul. Az évi csapadékátlag Ny-ról K felé fokozatosan növekszik.
Csenger-Szatmárcseke, valamint Beregsurány vonalától K-re lévı területre hullik a legtöbb
csapadék: 650-754 mm. Az Alföldnek ez az összeszőkülı területe a DNy-ról és Ny-ról beáramló
légtömegeket

arra

kényszeríti,

hogy

az

Északkeleti-Kárpátok

elıtt

összetorlódjanak,

felemelkedjenek.
A csapadék járására az erıs júniusi maximum (65-82 mm) és a januári minimum (35-53
mm) jellemzı. Elıfordulhat második csapadékmaximum is novemberben, december elsı felében. Az
ıszi második maximum területünkön egyértelmően jelentkezik, mivel az ıszi idıszakban gyakori
földközi-tengeri légtömegek az ÉK-i Kárpátok elıterében felemelkedésre kényszerülnek, és ennek
következtében a hegyek elıterében nagyobb mennyiségő csapadékot hullatnak. Mindkét
esımaximumnak nagy a mezıgazdasági jelentısége. A nyárelıi a gabonaféléknek az utolsó vízigényes
fejlıdési szakaszában, egyúttal a kapásoknak szintén egyik különösen vízigényes periódusában
szolgáltat elegendı vizet. Az ıszi vetéső gabonafélék fejlıdéséhez a szükséges talajnedvesség zömét
adja.
A Szatmár-Beregi-síkság éghajlatáról összességében elmondható, hogy az Alföld leghővösebb
területe, a nyarak nem annyira forrók, a csapadékmennyiség valamivel több, mint az Alföld egyéb
területein, ezért az idegenforgalmi fıszezon kellemes éghajlatú.
4.2.1.3. Vízrajzi adottságok és lehetıségek
A Szatmár-Beregi-síkság az Alföldnek folyóvizekben és felszín alatti vizekben egyik
leggazdagabb területe. A környezı hegységekbıl érkezı vízfolyások (Tisza, Szamos, Túr,
Kraszna, Csaronda, Szipa) az elmúlt évezredek idején ezen a peremsüllyedéken át találtak lefolyást
az Alföld belseje felé, miközben folyásirányukat több ízben változtatták. A szabadon kalandozó
vízfolyások árvizei nagy területeket öntöttek el, és közben bıséges finomszemő hordalékot raktak
le a süllyedı felszín finomabb, durvább szemcsenagyságú folyóvízi rétegsorára.
Az árvízmentesítések elıtt, az áradások alkalmával hosszabb-rövidebb ideig vízzel borított
területeken kívül, nagykiterjedéső járhatatlan lápos, mocsaras területek jellemezték a tájat (15.
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ábra). Így érthetı, hogy az itt élı embereket már évszázadokkal ezelıtt is foglalkoztatta a vizek
romboló-pusztító hatása elleni védekezés. A XIX. században az átfogó árvízvédelmi és
folyószabályozási munkálatok, a védıtöltések építésével, folyókanyarulatok átvágásával,
belvízelvezetı csatornahálózat kialakításával merıben megváltozották a táj arculatát, nıtt a
mezıgazdasági mővelésbe bevonható területek nagysága. Ennek következtében az alapvonalaiban
holocén korú vízhálózat részleteiben még fiatalabbá vált. A felszín vizekben részben szegényebb
lett

számos

lecsapolt

mocsaras,

lápos

területtel,

a

szeszélyesen

kanyargós

folyók

kiegyenesedésével, részben gazdagabb a 2895 km hosszú belvízelvezetı csatornarendszerrel. A
természetes folyómedrek a középszakasz jellegő folyók sajátosságait mutatják.
15. ábra A Szatmár-Beregi síkság vízhálózata jelenleg és az ármentesítés és folyószabályozás elıtt
Jelmagyarázat: 1= állandó vízzel borított területek; 2= idıszakosan vízzel borított (árvízjárta) területek; 3= ármentes területek; 4=
országhatár. Forrás: Magyarország felszíni vizei. VITUKI

A Tisza 102 km hosszon szegélyezi és halad át területünkön. A folyó Tiszabecsnél lép be a
Szatmári-síkságra és Lónyánál hagyja el a Beregi-síkság ÉNy-i határát. A Tiszának ezt a szakaszát
rövidítették le a legjobban a szabályozás során. A hurokszerő kanyarulatok átvágásával a
folyószakasz több mint felére (61%-kal) csökkent és az eredeti esés 60-70%-kal növekedett (7.
táblázat). Az esésnövekedéssel együtt járó sebességnövekedés hatására a folyó erıteljesen
bevágódott (LÁSZ-LÓFFY W. 1982). A nagyszámú kanyarlevágás ellenére a kanyargósság a Tisza
felsı szakaszának jellegzetes vonása, mely a vizitúrázóknak hazai viszonylatban jelentıs vonzerı.
Különösen éles kanyarulatsor figyelhetı meg Tiszabecs-Tiszacsécse és Nagyvarsány-Lónya között. A
folyó medrének szélessége kisvíznél 96-118 m, közepes vízálláskor 179-217 m.
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7. táblázat. A Tisza szabályozása során készült átvágások A Tisza vízszintesése (cm/km)
Az egyes szakaszok
eredeti megrövidített
Folyószakasz
hossza (km)
Tiszabecs-Vásárosnamény
87,2
54,5
Vásárosnamény-Csap
79,4
48,4
Csap-Tokaj
170,7
84,4
Folyószakasz
Tiszabecs-Vásárosnamény
Várárosnamény-Csap
Csap-Tokaj

eredeti cm/km
13,9
4,2
5,2

Átvágások
száma

hossza
(km)

A pálya hossza az
eredetihez viszonyítva (%)

14
14
33

10,5
8,7
23,5

62,5
61,0
49,5

Vízszintesés
Átvágások (cm/km)
22,2
7,0
10,5

növekedés (%)
60
67
100

A folyó Tiszabecs-Vásárosnamény közötti szakasza heves vízjárású, gyors folyású. A
szeszélyesen kanyargó mederben a folyó vize a felsı szakaszon durva és finomabb kavicsot
mozgat. Tivadartól finom homokot szállít, és azt több helyen a domború mederszakaszon
felhalmozza, így építette ki például a Gergelyiugornyai fövenyes-homokos nagypartot. A Tisza
vize Vásárosnamény felett kisvízállásnál csaknem teljesen átlátszó, kékes-zöld színő. A Szamos
betorkolásánál iszaphordalékban gazdag, barna színő vizet juttat a Tiszába, s a kétféle víz
keveredése után válik a Tisza zavarossá, „szıkévé” (Bulla B. 1964).
A Tisza vízminısége a Szatmár-Beregi-síkságra belépı szakaszán jó. Ez annak is
köszönhetı, hogy a vízgyőjtıterületen nincsenek jelentıs ipari központok. A Szamos és a
Kraszna torkolata alatt azonban jelentısen leromlik. (KONECSNY K. 2000). A Tisza vízjárása igen
változékony, ez jellemzı a területünkön futó szakaszára .A folyó szintingadozása TiszabecsVásárosnamény közötti szelvényben 5-6 m körül változik. Növeli a folyó szélsıséges viselkedését
a nedves és száraz évjáratok változása, amit legjobban a közepes víznél kisebb, illetve a közepes
nagyvíznél tetemesebb vizek elıfordulásának átlagos és leghosszabb tartama közötti jelentıs
különbség bizonyít. A folyónak három árvize van: a kora tavaszi (jeges ár), a kora nyári (zöldár) és a
késı ıszi.
A sokévi megfigyelések adataiból tudjuk, hogy a legnagyobb árvize a kora tavaszi és a kora nyári
áradásoknak van. Az ıszi a legkisebb, de ritkán elıfordul, hogy a késı ıszi árvíz rekord magasságot
ér el, és óriási pusztításokat, károkat okoz. Pl. ilyen volt 1998. novemberében, amikor a Beregisíkság kárpátaljai szakaszán – Csetfalva és Mezıvári között – a Tisza áttörte a gátat, több település
az árvíz áldozata lett. A kora-tavaszi árvíz az ÉK-i Kárpátok és az Észak-erdélyi hegységekben
megindult élénk hóolvadásból, és a tavaszi tartós, kiadós esızésekbıl származik. Legutóbb 2001.
március 6-án minden korábbit meghaladó árvíz pusztított a Beregi-síkságon, amikor gátszakadás
történt Tarpa és Tivadar között (16. ábra). A kora-nyári árvíz május végén és júniusban az ÉK-i
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Kárpátokban, a Tisza forrásvidékén és az Alföld ÉK-i részén lehulló bıséges csapadék nyomán
jelentkezik.
A folyó vízhozamát meglehetısen nagy ingadozások jellemzik: kis- és a nagyvíz közötti
különbség több mint 80-100-szoros. Például Tiszabecsnél a legnagyobb vízhozam meghaladja a
3000 m3/s-ot, kisvíz idején pedig alig éri el a 42 m3/s-ot. Csapnál a legkisebb vízhozam 44 m3/s, a
legnagyobb 3900 m3/s. A kisvíz és az árvízhozam aránya Tiszabecsnél 1:124, Vásárosnaménynál
1:85. Tiszabecsnél a maximumok sorrendje decemberre, februárra, júliusra, a minimumok pedig
szeptemberre, novemberre esnek. A lejjebb torkolló vízfolyások (Szamos, Túr, Kraszna) azonban
megváltoztatják a vízhozamok éven belüli eloszlását.
16. ábra A beregi árvízelöntés 2001. március 6-án Forrás: Felsıtiszvidéki Vízügyi Igazgatóság adatai alapján

A Szamos a terület második legnagyobb folyója, Csengernél fut át az államhatáron, és 53
km-es út megtétele után Vásárosnaménynál ömlik a Tiszába. Csak a torkolati szakasza tartozik
hazánkhoz, a teljes vízgyőjtıjének (15882 km2) csupán 2%-a (306 km2), amely teljes egészében sík
belvizes terület. A legtöbb vizet márciusban, áprilisban, legkevesebbet augusztusban szállítja.
A Szamos a Bihar-hegységbıl és a Gyalni-havasokból ered, az Erdélyi-medence É-i felébıl és a
Radnai-havasokból győjti össze a vizét. Ezeken a területeken a csapadék jóval kevesebb mint a
Tisza forrásvidékén. A lassú folyású folyó esése az országhatár és a torkolat közötti szakaszon 22
cm/km. A meder mélysége igen szeszélyes, mert a sekély medrő szakaszait több méteres
mélyedések követik, ami igen sok meglepetést és veszélyt jelent a fürdızık, vízisportolók
számára. Vízállásának alakulását a magyar szakaszon teljesen a Tisza befolyásolja, különösen a
nagy árvizek idején tapasztalható erıteljes visszaduzzasztás. Ez történt 1970. év tavaszán, amikor
a Tisza tartós visszatartás következtében Tunyogmatolcs, Nábrád térségében mindkét oldalon
átszakította a gátat, amely mérhetetlen pusztítást idézett elı. Az árvíz után Nagygéc és Kishódos
között a román országhatárral párhuzamosan, attól 10-15 km távolságra egy lokalizációs gát épült
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meg. A Szamos elhagyott korábbi medermaradványait a mai folyótól ÉK-re találjuk (pl. a SárÉger, Nagy-Éger).
A Szamos turisztikai szempontból még nem hasznosított. A Szatmár déli részén az eredeti
meder ténylegesen vadregényes holtágai lehetıségeket rejtenek az ökoturizmus elıtt. Csenger
környékén pedig egy speciális nemzetközi tutajtúrát tervez kifejleszteni a kistérség. Ahhoz, hogy a
biztonságos vízi élményekhez azok is hozzájuthassanak, akik egyébként úszástudással nem
rendelkeznek, nem szívesen ülnek kajakba, kenuba, viszont kedvelik a hagyományos, szemlélıdı
tájmegfigyelést, néhány maximum 3, 15 fı befogadására alkalmas, modern, elsüllyeszthetetlen
vázszerkezető, de hagyományos külsejő tutaj szükségeltetik, azt vezetni tudó személlyel. A
tutajozás persze nem maradhat önmagában. Mint a térképrıl is látható (17. ábra) ez a program
összekapcsolható a helyi ízek megkóstoltatásával, gasztonómiai tutajtúrává alakítható.
17. ábra Tutajtúra terve a Szamoson Szamostatárfalav és Szatmárnémeti között
(Forrás: Csenger mikrotérségének turizmusfejlesztési koncepciója, Szerk: Szepessi János, Sütı László)

Komp a Szamoson Olcsvaapátinál

A Túr a Kıhát-hegységben ered. A 95 km-es folyó hosszából 29 km jut magyar területre.
Garbolcnál lép be a Szatmári-síkság területére és Tiszakóród alatt 3 km-re torkollik balról a
Tiszába. Vízgyőjtı területe 1261 km2, melybıl 25% (317 km2) esik hazánk területére. A folyó
vízhozam-ingadozása jelentıs, pl. Garbolcnál a legkisebb vízhozamok átlaga 2,8 m3/s, a
legnagyobbaké 180 m3/s. A legalacsonyabb vízhozamok július, augusztus és szeptember
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hónapokban következnek be, a legnagyobb két alkalommal, február-március és júniusban
jelentkezik. A szeszélyes vízjárású folyók közé tartozik, ezzel magyarázható, hogy nagymértékben
szabályozták (18. ábra). Az İs-Túr medre Sonkádig erısen szabályozott, majd Sonkádtól
mesterséges mederben halad a Tiszáig. Árvizei rendkívül gyorsan jelentkeznek, és érik el egymás
utáni védelmi fokozatokat. A szabályozatlan Túr Kömörı táján szétágazott, az egyik ága
Nagyarnál a Tiszába ömlött, a másik ága nyugat felé fordult, s egy kisebb mocsarat táplált. A
mocsarat átszelı Túr Panyola mellett két ágra szakadt, az egyik a Szamosba, a másik a Tiszába
torkollott. A Túrnak ezt a szakaszát egy mellékpatak, a Gıgı-Szenke is táplálja, mely szintén ismert
lehet a turisták elıtt, hiszen ennek partján rendezik meg Penyigén minden év augusztusában a
Szenke-parti nagyvásárt. A vásár a Szatmár fesztivál fontos állomása. A szabályozott Túr jelentısen
eltér az İsi-Túrtól. A jelenlegi Túr folyó a forrásvidékrıl Sonkád községig – 12 kanyar átvágását
leszámítva – a régi mederben folyik. A sonkádi osztómőtıl pedig az új 11,2 km hosszú, 22 m
fenékszélességő csatornamederben halad Tiszakóród és Szatmárcseke között, s Halábor településsel
szemben bukógáton át ömlik a Tiszába, mely kedvelt fürdıhely. A fıcsatornából áramló víz
segítségével az 5 m3/s vízszállító kapacitású zsilipen mőködtetik a Túristvándi vízimalmot is, mely
az egyik legjelentısebb ipartörténeti mőemlékünk.
A folyók vízállása fontos tényezı a turizmus szempontjából is. A legutóbbi, 2001-es árvíz
(mely márciusban zajlott), nem befolyásolta jelentıs mértékben az idegenforgalmat. Nem negatív
hatása volt, ellenkezıleg, nıtt a vendégforgalom 2001-2002-ben. Ez elsısorban a „természeti
katasztrófaturizmus” mellett a médiákban zajlott közvetett marketingnek köszönhetı. Az árvíz
összességében kedvezı hatással volt Szatmár-Bereg turizmusára, a beregi újjáépítés nyomán
egységessé, szebbé vált a falukép Jándon, Gulácson, Tákoson, Tarpán, stb.
Az árvízvédelmi problémák megoldására létrejött tervek mindegyike tartalmazza a turisztikai,
rekreációs hasznosítási lehetıséget is. Ilyen a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése, vagy a Beregben
nagy remények elé nézı INTERREG pályázat is: Magyar-ukrán komplex árvízvédelmi-vízgazdálkodási- ártérrevitalizációs fejlesztési tervek kidolgozása a Bereg és a Borzsa vízgyőjtıjére.
Pályázók: FETIKÖVIZIG partnerek: E-misszió, HNPI, MTA, Talajtani és Agrokémiai
Kutatóintézet, Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Beregi Többcélú Kistérségi
Önkormányzati Társulás, ukrán partnerek.
Mind a vízi túrázók, mind a partok mentén nyaralók számára meghatározó jelentısége
van annak, mikor vannak szárazon a homokpadok a Tiszán (a Szamos jelentısen kiegyenesített
mederben folyik, a Túr pedig hasonló okból igen kis eséső lett, így gyenge a mederépítı
képessége). Ez minden évben más idıszak. A homokpadok, azaz a folyókanyarulatok belsı
oldalának épülı partszakaszai a legnagyobb vonzerık a vendégek számára. Ezeken a helyeken a
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lapos part miatt a víz könnyen megközelíthetı, fokozatosan mélyül, a folyó sebessége alacsony, s
a homokos part is alkalmas a strandolásra, pihenésre. Egyetlen veszélyt rejt magában ez a típusú
partszakasz: a kis lejtésszög miatt a víz emelkedése igen gyorsan következik be, azaz a víz rövid
idı alatt nagy területeket önthet el. A homokpadokon még a nyári idıszakban is veszélyes lehet a
táborozás, az esetleges éjszakai árhullámok miatt. Az eddig kiépült, idegenforgalmi hasznosítású
homokpadokon mindezt úgy igyekeznek kiküszöbölni, hogy a szálláshelyeket már a meredek
partfal tetején, a sík részeken alakítják ki. A legkedvezıbb elhelyezkedéső ilyen partszakaszokat
már felfedezték a turisták. Ezek a követezı települések mentén találhatóak meg: Tiszabecs (Tiszatúrák kiindulópontja, hátránya, hogy itt kavicsos a part), Szatmárcseke (még mindig kavicsos part,
de helyi erıforrásból már kiépült az infrastruktúra a parton), Tivadar (tömegturizmus, túlterhelt
környezettel, jól ellátott szálláshelyekkel), Jánd (a környezı táborozóhelyek zsúfoltsága és a helyi
önkormányzat elhatározása nyomán nagy lendülettel kezd kiépülni), Gergelyiugornya (túlzsúfolt,
de bıséges szálláshelykínálattal) (DONKA A. – GYURICZA L. 1999.).
A szerzıpáros kutatása óta eltelt közel tíz év alatt a viziturimus területén jelentıs változás
nem történt. 2008 nyarán még a földmunkálatoknál tartottak a jándi Tisza-szakaszon. A fürdızés
határa és a kikötı ki volt jelölve, emellett már 300 Ft-os belépıt szedtek, ha valaki meg akart
merítkezni a folyóban. „Az érintetlen természet, a kanyargó Tisza” melyrıl az egész térség nevezetes,
eltérı megítélések alá esik. Turisztikai hozadéka nem olyan jelentıs, mint sokan gondolják. A
Nemzetközi Tisza Túra (2008-ban a 41. zajlott) évtizedek óta messzemenı és kalandos hírnevett
szerzett a területnek, de nem épült ki a megfelelı turisztikai infrastruktúra.
A beregi holtágak helyzete
A Tisza völgyének szabályozás elıtti állapotát az elsı katonai felmérés (1782-84) alapján
készült térképrıl ismerhetjük meg. A Szatmár-Beregi-síkság területének több mint 30%-át állandó
víz borította, végtelen, beláthatatlan mocsárvilág, vízfolyások sokasága hálózta be. A Tisza
természetes meanderezése, kanyarok vándorlása, az árvizek pusztítása, a tartós vízelöntések
lehetetlenné tették a folyómenti területeken az állandó települések fejlesztését, az intenzív
mezıgazdasági hasznosítást, akadályozta a biztonságos fa- és sószállítást. E problémák mérséklésére
már a XVI-XVII. században területünkön is történtek kísérletek, de a tervszerőség hiánya, a
természeti tényezık figyelmen kívül hagyása miatt ezek nem jártak eredménnyel. A XVII.
században foglalkoznak a vízkárok megszüntetésének kérdésköreivel. Elsısorban a folyók árvizei
ellen az ún. „Vármegyei töltések” megépítésével védekeztek (IHRIG D.

SZERK.

1973). E munka

azonban nem volt folyamatos, a pusztító árvizes években felgyorsult, aszályos években lassú
ütemben haladt.
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Morotvának a Tisza szabályozása elıtti idıben, természetes úton lefőzıdött állóvizet
nevezzük. Az átvágott Tisza-kanyarulatokból kialakított holtágak és a gátépítéshez felhasznált föld
kivételi helyén kialakult kubikgödrök új életteret jelentettek, melyek meghatározói a Tisza-völgy
mai képének, holt-Tiszának (Ó-medernek) nevezzük. A Tisza-völgyben 149 holt-meder található,
együttes területe 2812 ha. A legnagyobbak: cibakházai (161 ha, Tisza), tunyogmatolcsi (146 ha,
Szamos), szarvasi (121 ha, Hármas-Körös).
A Felsı-Tisza-vidék hidroökológiájának vizsgálatával foglalkozott Dévai György
(Debreceni Egyetem) és Wittner Ilona (Nyíregyházi Fıiskola). Tanulmányuk a Nemzeti Kutatási
és Fejlesztési Programok-3B/0019/2002 program keretében készül. Egy három lépcsıbıl álló:
felmérés, értékelés és minısítés-rendszert dolgoztak ki. Ebben a munkában részt vettem. A
holtágakat e tanulmányt is felhasználva jellemzem.
A Felsı-Tisza a Tiszának az országhatártól Dombrád-Cigánd vonaláig terjedı része (a
745. fmk-tıl az 590. fmk-ig terjedı 155 km hosszúságú Tisza-szakasz). A Felsı-Tisza mentén 78
holtmedret különítettek el. A Beregben, a Tisza mindkét partját ideértve, összesen 53 holtág
található; nyílt víztükrő és már csak a növényzetbıl és domborzatból rekonstruálható. Az intenzív
erdészeti hasznosítás megváltoztatja a víztér környékét is, úgy hogy a természetes ártéri erdık
helyére homogén faültetvények, sok esetben nemesnyárasok kerülnek. A vizuális benyomások
alapján történt integrált kategorizálás: I. természetvédelmi prioritás, II. bölcs hasznosítás, III.
gazdasági hasznosítás (összegezve a 8.1. mellékletben található). A vizsgált víztesteket a
társadalom több céllal, elsısorban rekreációs, üdülési, horgászati, esetleg hajózási céllal
hasznosítja. A vizsgált 78-ból 34 holtmeder a természetvédelmi prioritású kategóriába esik (DÉVAI
GY.–WITTNER I. 2003.)
Bölcs hasznosításra a Szatmár-Beregi síkság területérıl 21 holtágat javasoltunk. A bölcs
hasznosítás leggyakoribb lehetısége, ha az objektum legfeljebb 50%-a rekreációs hasznosítású. A
rekreáció és a természeti rendszerek fenntartásának kapcsolata harmonikus. Gazdasági
hasznosításra 12 holtág javasolt: víztározás (vésztározás, belvízbefogadás); mezıgazdasági vízkivétel
(öntözés); rekreáció (üdülés, vízisport, horgászat). (A holtágak listáját a 6.1.1. mellékletben mutatom
be.) A Felsı-Tisza szakaszon van 14 „szentély” típusú holtmeder (összesen 21 ilyen értékes
holtágat emeltek ki természetvédık a folyó magyar szakaszán).
Az ártér megvédése érdekében két jelentıs projekt zajlik, mindkettı tartalmaz turisztikai
hasznosítást is:
1. A tiszai ártér globális jelentıségő biológiai változatosságának megırzése és helyreállítása
az ártéri tájgazdálkodás segítségével. (Tisza Biodiverzitás projekt, UNDP-GEF, Pályázók: KvVM,
FVM, HNPI, BNPI, MAGOSZ, térségi szervezetek.).
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2. A szentély jellegő Helmec-szegi Holt-Tisza komplex élıhely-rehabilitációja. KIOP
(Nemzeti Fejlesztési Terv; Környezetvédelmi és Infrastuktúrafejlesztési Operatív Program, Pályázó:
HNPI.).
4.2.1.3. A természetvédelem és a turizmus kapcsolata
A természetes növény- és állatvilág rövid bemutatása
A növényföldrajzi rendszer szerint a Felsı-Tiszavidék kistájai a (Samicisum. str.)
flórajáráshoz tartozik. A Felsı-Tiszavidéken a legtöbbet a Szatmár-Beregi-síkság ırzött meg a
természetes növény- és állatvilágból. A félkultúr- és természetes növényzet még ma is jelentıs
területeket borít. Az egykori ısi területen az erdık összezsugorodtak, a mocsarakat, lápokat
lecsapolták, de maradványaik hően tükrözik az egykori változatos növénytársulásokat. Mai képét
rétek, legelık, szántóföldi növények, gyümölcsösök, erdık, facsoportok jellemzik. Az ember
tájformáló tevékenysége nyomán az ısi vegetációt ma már csak elszórtan, foltokban találjuk meg.
Helyükön uralkodóvá váltak a szántóterületek, rétek, legelık, a telepített erdık. (Részletesen a 8.2.
mellékletben mutatom be a területen megtalálható növény- és állatfajtákat.)
A Szatmár-Beregi-síkságot átszelı folyók és patakok két oldalán, az alig néhány méteres
térszíni lépcsık felszínén a növénytakaró övezetes-sávos elrendezıdését figyelhetjük meg.
Uralkodó fafajai a fehér főz, a fekete nyár, alatta a hamvas szeder, nagy csalán. Legszebb
állományai a Bagiszegi erdıben, Jánd és Nagyar környékén található. A korábbi századokban nagy
területeket borító keményfa ligeterdıket értékes fájuk miatt kiirtották. İsi állapotban csak a tarpai
ıs-tölgyes maradt meg 10 hektár kiterjedéső területen.
Az Alföldön egyedülállóak a Szatmár-Beregi-síkság tızegmoha lápjai. Ezek jégkorszaki
tızegmoha társulások. Dagadókúp töredékek a Báb-tava és a Nyíres-tó, melyek sásrétek, nádas
főzláp, valamint az égerláp győrőjében található. A legérdekesebb a hüvelyes gyapjas sás társulása,
melynek zsombékjain és a tızegmoha semjéken tızegáfonya, tızegeper vidrafő található, az
országban egyedül itt. Éveken át nehezen lehetett engedélyt szerezni megtekintésükre a HNP
helyi szakembereitıl. Végre területünkön ezen a téren is szemléletváltás történt a tájvédelemben.
Ma már túravezetıvel látogathatóak a területek.
A nagy kiterjedéső fás legelık, kaszálók fıleg az erdıirtások következtében alakultak ki, ahol
egy-egy vadkörte, magyar kıris vagy kocsányos tölgy ad hősölı helyet a pásztoroknak, állatoknak.
Hagyásfás réteknek nevezik, mivel egy-egy fát mindig meghagytak. Legnagyobb a túristvándi Rókás
legelı hatalmas tölgyfáival. E területen a legelterjedtebb az ecsetpázsitrét. E hagyásfás rétek a SzatmárBeregi-síkság tájképi szimbólumai, kerékpártúrák alkalmával élvezhetı leginkább.
Gyógynövény ismereti-túrát és egy helyi reliktum: a kockáslilom virágzását megfigyelı
túrát nagy sikerrel szervezi meg minden tavasszal az E-Misszió Természet- és Környezetvédelmi
Egyesület Beregi Irodája.
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Az állatvilág is alaposan megváltozott a területen végzett nagy természetátalakító munkák
következtében. A fauna szegényebb lett, egyes fajok eltőntek, az állatfajok egyedeinek száma
pedig jelentısen csökkent. A térség egyik kiemelkedı természeti értéke a haris, a földön fészkelı,
rigó mérető költözı madár.
A térség egy része a Nemzeti Agrár-Környezetvédelmi Program célterülete, több
települése is az Érzékeny Természeti Területek (ÉTT) besorolása alá tartozik, annak
mintaterületévé jelölték ki a Barabás-Ggelénes-Márokpapi-Beregsurány körüli külterületeket. A
haris és a fekete gólya zavartalan fészkelését igyekeznekezzel biztosítani. A gazdák megfelelı
természetvédelmet elısegítı gazdálkodás esetén különbözı anyagi támogatásban is részesülnek.
A Kaszonyi hegy lábánál, Beregdaróc környékén, és a Bockereki erdıben, Vámosatya
térségében madár és madárvonulást megfigyelı táborokat szervez E-Misszó Természet- és
Környezetvédelmi Egyesület Beregi Irodája, mely szintén nagysikerő, az ifjúsági korosztály
természetközeli turizmusát erısíti.
Ártéri erdık
Síksági ártéri erdık az alföldi nagyobb folyók mentén az idıszakosan vízelöntésnek kitett
területen, öntéstalajon alakultak ki. A mély fekvéső hullámtereken a bokor-füzesek és a főz-nyár
ártéri erdık, magasabb fekvésekben a keményfás tölgy-kıris-szil erdık a természetes állomány.
A cserjés erdık változó szélességben övezik a folyók mindkét partját, holtágakat vesznek körül
(18. ábra). Emellett a Tisza és mellékfolyóinak árterében már a honfoglalók ideérkezése elıtt is
nagy kiterjedéső ártéri gyümölcsösök voltak.
18. ábra Vásárosnamény környékére esı erdıterületek az I. katonai felmérés idején
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Az ártér a folyó völgyének az a része, amely tudatos emberi védekezés nélkül árvizek
alkalmával elöntés alá kerül. Az árvízvédelmi töltés az ártereket két részre osztja: a folyó és a
töltés közötti, továbbra is elöntés alá esı területet hullámtérnek, a töltésen kívüli területet
mentesített ártérnek nevezzük. A Tisza-völgyben ma mintegy 100 000 ha hullámtér található. Az
ártéri erdık meghatározó része a hullámtéren található, de a gátakon kívül is találunk erdıket,
amelyek a területfejlesztésbe a védettséget is figyelembe véve inkább bevonhatók. Az ország ártéri
erdıterületének 1/3-a (19 ezer ha) a Tisza mentén húzódik, ami erdeink mindössze 1%-a.
A szatmár-beregi ártereken ma is találhatók még az erdıkbıl és az úgynevezett
dzsungelgyümölcsösökbıl,

melyek

jelentısége

egyre

inkább

felértékelıdik.

A

természetvédelmi korlátozások alá esı erdıterületek mintegy 90 %-át az állami erdıgazdasági
társaságok kezelik. Megyénkben 107.703 ha erdı található (a megye területének 18 %-a), ebbıl
32 152 ha állami erdı, a többi magán, szövetkezeti és közösségi tulajdonú. A Bereg erdeinek nagy
része a Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzethez tartozik.
A folyószabályozást megelızıen Tiszabecstıl Szegedig a Tisza átlagos esése 3,3 cm/km
volt. A lassú vízfolyás, a gyakori tavaszi árvizek és a nagy kiterjedéső állandó vízfelületek
folyamatos, az erdık szempontjából kiegyenlítettnek nevezhetı vízellátást biztosítottak. A
mocsarak, morotvák és a lapályok szigeteit és partjait – ha azt az ember nem bolygatta – elıbbutóbb fás vegetáció borította el. A mocsarak a sertések nyári tartását, makkos erdıi a hízlalást
(rideg sertéstartás) biztosítják a hajdan Silva Bereg névvel jelölt beregi síkföld erdıterületen
(CSISZÁR Á. 1998).
Becslések szerint a mai Nagyalföld területének 2/3-át hajdan nagy kiterjedéső erdık
uralták. Az erdıket az ember fokozatosan irtani kezdte, mert szántóföldet és legelıt akart a
természettıl elhódítani. Az erdık égetése és tartós legeltetése nagymértékben csökkentette
kiterjedésüket. A XIX. század második felében 300 méter alatti domborzati szinteken az NagyMagyarország erdıállományának 10%-a helyezkedett el. Ekkor Bereg vármegye erdısültsége 2030% (FRISNYÁK S. 1990) (19. ábra). A folyamszabályozás során a szők hullámtérbe szorított Tisza
szélsıséges vízjárásához a természetes erdıtársulások képtelenek voltak alkalmazkodni.
A XIX. század végétıl a jobb termıhelyeken a természetszerő erdıtípusokat a fatermesztı
ültetvények váltották fel. A háborítatlan területeken a természetes megújulásnak köszönhetıen az
ıshonos fafajú erdık összterülete állandó maradt. Az ártéri erdıterület növekedéséhez nagyban
hozzájárult az is, hogy XX. század elején a védtöltések folyó felıli oldalán, a hullámverés csökkentése
érdekében füzeseket telepítettek. Az ember tevékenységének egyéb negatív hatásai ellenére még
mindig gazdag élıvilág maradt itt fenn. (DOBROSI-SZABÓ 2002).
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19. ábra A Beregi-síkság erdıségei 1784-ben, 1970-ben és 2005-ben, a körülhatárolt terület védett
(Frisnyák S. nyomán, saját szerk)

2005

Az ártéri erdıkben mindenütt tapasztalható az emberi beavatkozás nyoma. Kizárólag
természetes folyamatok produkálta ártéri ıserdıket ma már nem találunk. Az ártéren földdel
rendelkezı gazdák által is kedvelt az akác; gyorsan nı, a méhészeknek is szükségük van e fára.
Kiirtásuk sem egyszerő, mert erısen sarjadzik. A védett területen az akácot nem engedik ültetni.
A HNP szakemberei a kivágásokat és a telepítéseket is alaposan felügyelik, esetleges kárpótlást nem
tudnak fizetni a gazdáknak. A kaszálók használatát a védett madarak fészekelhagyása után
engedélyezik, ami gyakran augusztusban van. A természetvédı és a földhasználó érdekei gyakran
ütköznek.
Természetvédelmi területek
A Szatmár-Beregi-síkság természeti értékekben igen gazdag alföldi táj. Az elmúlt
évtizedekben a természeti értékek megırzése érdekében a Szatmár-Beregi-síkság jelentıs részét
(225 km2) 1982-tıl tájvédelmi körzetté nyilvánították (20. ábra).
Nemzetközi jelentıségő védett területek a Ramsari terület: A Felsıt-Tisza teljes
hullámtere (Tiszabecs-Tiszalök) bekerült a nemzeti jelentıségő vadvizek jegyzékébe. Natura
2000: Az EU jogszabályoknak megfelelıen madárvédelmi és természet-megırzési terület.
A természetvédelem érdekében zajló aktuális projektek Szatmár-Beregben:
1. Támogatás a magasfokú természeti kockázati tényezıkkel bíró területek fenntartható
fejlesztési stratégiája számára. (Pályázók és megvalósításban résztvevık: E-misszió Egyesület,
Országos Területfejlesztési Hivatal, FVM, Bokartisz Kht, WWF, VÁTI, FAO-TCP projekt.)
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2. A középberegi síkság komplex élıhelyrehabilitációja. EU LIFE Természetvédelmi
program (LIFE 04 NAT HU 118, Pályázó: HNPI).

Szatmár-Bereg Tájvédelmi Körzet részei:
Országos jelentıségő védett területek:
Báb-tava a Kisasszony-erdıvel (Csaroda)
Bockereki-erdı (Tákos)
Cserköz-erdı (Magosliget)
Dédai-erdı (Beregdaróc)
Lónyai-erdı
Nyíres-tó (Beregdaróc)
Tarpai nagyerdı
Tarpai Nagy-hegy
Cégénydányádi-park
Kaszonyihegy (Barabás)
Helyi jelentıségő védett természeti értékek:
Nagyari Petıfi-tölgyfa
(1995. augusztusában elpusztult)
Tisza-kastély (Kocsord kórházpark)
Platánfasor (Vásárosnamény-Vitka)
Platánfa (Fehérgyarmat)
Platánfa (Túristvándi)
Somfa (Császló)

Csarondai-holtág (Tiszaszalka)
Különleges természetmegırzési területek:
Bagiszegi-erdı (Gergelyiugornya)
Kıris-erdı (Gulács)
Gémtelep (Olcsvaapáti)
Tiszabecsi hullámtér
Csaholci-Garbolci erdı
Ecsedi láp
Tarpai-rét
Jándi-rét, erdı
Mátyusi-nyárfák
Gıgı-Szenke
Rozsály-Csengersima
Tunyogmatolcsi-Holt-Szamos
Vámosatya-Csaroda
Kömörıi-Fülesdi erdı
Kraszna-menti rétek
Gelénes-Beregdaróc
Magosligeti-erdı és rétek

20. ábra. A Szatmár-Beregi síkság természetvédelmi területei Forrás: Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet
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Szatmár-Beregi Natúrpark (SZBN)
A természetvédelem és a turizmus kapcsolatát jól szemlélteti,
hogy a HNP Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet munkatársai
örömmel fogadták a natúrpark ötletét, aktív kidolgozói is. Ez területünkön jelentıs szemléletváltásnak tekinthetı, hiszen néhány évvel
ezelıtt még a tızegmohalápokat is csak különleges engedélyekkel lehetett megtekinteni. A
nemzeti park Szatmár-Beregben egyenlı volt a tiltással, mind a gazdák, mind a turizmus felé.
A natúrpark természeti és tájképi értékekben gazdag, nagy kiterjedéső kultúrtáj, amelynek
hosszú távú fenntartását, a természet és az épített környezet összehangolt fejlesztése jelenti.
Valójában egy különösen értékes, jellegzetes tájegységet takar, általában védett természeti
területet, amely üdülési célokra is alkalmas. A táj a szelíd turizmusra, a pihenésre és üdülésre
különösen alkalmas. Az üdülést, a pihenést szolgáló háttérinfrastruktúrával rendelkezik. A
natúrpark céljai:
–

értékvédelem: az egységes kultúrtáj megırzése, a kulturális értékek megmentése

–

természetvédelem: élıhelyek, fajok stvédelme, a táj gondozása, káros hatások minimalizálása

– vidékfejlesztés: társadalmi-gazdasági fejlesztés támogatása a helyi kezdeményezések
bevonásával -erdı-,mezı-,és vizgazdálkodás (hagyományos természetbarát gazdálkodási
módszerek támogatása, a biogazdálkodás terjesztése). Kézmőipar (a honos kézmőves
mesterségek megırzése), ipar (környzetkimélı technikák, tudás alapú vállalkozások)
turizmus (ökoturizmus, a környezettudatos turizmus támogatása, a pihenést, üdülést

–

szolgáló turisztikai infrastruktúra fejlesztése)
kooperáció ösztönzése: együttmőködések támogatása.

–

A natúrpark várható kihatásai:
A natúrparkok hozzájárulnak a jellegzetes kultúr-, és természeti táj megırzéséhez.
Ugyanakkor a turizmusra is mennyiségi kihatással vannak, elsısorban az ökoturizmus, falusi
turizmus,

mezıgazdasági

termékekhez

kapcsolódó

turizmus,

kerékpárosturizmus,

egészségturizmus területén. Kiemelkedı lehetıségek rejlenek a regionális fejlesztési támogatások
komplex kihasználásában és a környezetvédelmi képzés és nevelés területén. A natúrparkok
látogatóit arra motiválják, hogy tudatosan figyelembe vegyék környezetüket, és környezetbarát
módon kezeljék azt. Az ismeretátadás élményekkel teli formája ebben elsırendő fontossággal bír. A
natúrpark tudományos kutatási területként is felfogható, hiszen lehetıségeket kínál arra, hogy
hatásos intézkedéseket fejlesszenek ki a régiókban meglévı gazdasági és ökológiai célkonfliktusok
legyızésére. Magyarországi natúrparkok: Írottkı, Ipoly mente – Börzsöny, Körösök Völgye,
Sopron Hegység, Nagy-Milic, Bakonyalja, İrség-Rába-Goricka, Kerka Mente Natúrpark.
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A Szatmár-Bereg natúrpark programjában a turizmus kiemelt szerepő. Ezt szemlélteti
a naturparkot népszerősítı plakát is, mely valójában egy térkép a térség természeti és
építészeti látnivalóiról (8.4. melléklet).
Egyévnyi elıkészítés után 2006 nyarán, több mint 40 szatmári és beregi (Fehérgyarmati és
Vásárosnaményi kistérség) település képviseletében az SzSzB Természetvédelmi Alapítvány
hivatalosan megkezdte a Szatmár-Beregi Natúrpark létrehozását. (INTERREG III. A
Magyarország – Románia és Magyarország – Szerbia és Montenegró határon átnyúló
együttmőködési program.) Az érintett térséghez közvetlenül kapcsolódik a Szatmár megyei
(Románia) Túr-menti Természetvédelmi Terület. A védett területet kezelı Erdélyi Kárpátok
Egyesületnek (EKE) hasonló, közösen tervezett programja formálódik a szomszédos, romániai
régióban. A Környezetvédelmi Minisztérium államtitkára határozta meg azokat a feltételeket,
melyek teljesítése után a térség natúrparkká nyilvánítható lett. Külön hangsúlyt fektettek a
különféle célcsoportok megfelelı informálására és tevékenység szerinti tájékoztatására. Végsı cél
egy nemzetközi (magyar-román) Szatmár-Beregi Natúrpark kialakítása, melyek alapját a SzatmárBeregi Tájvédelmi Körzet, Kaszonyi-hegy és Cégénydányádi kastélypark Természetvédelmi
Terület (23 ezer ha) és román Túr-menti Természetvédelmi Terület (7 ezer ha), valamint a határ
mindkét oldalán kijelölt Natura 2000-es területek (50 ezer és 20 ezer ha) adják.
A natúrpark bemutató központját Kisar környékén kívánják létrehozni, amit én is több
ok miatt itt látok célszerúnek kialakítani: közlekedési csomópont Szatmár és Bereg között,
Tivadar (Kiasarral szemben a Tisza másik partján) az egyik legjelentısebb idegenforgalmi
központ, és nem utolsósorban itt található a térség egyik legnagyobb dzsungelgyümölcsöse.
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4.2.2. SZATMÁR-BEREG TÁRSADALMI VISZONYAINAK TURISZTIKAI
SZEMPONTÚ ELEMZÉSE
A Szatmár-Bereg társadalmi-gazdasági élete évszázadokig nem sokban különbözött a
hasonló természeti adottságokkal rendelkezı felsı-tiszavidéki települések gazdálkodásától. A nagy
kiterjedéső szántók, rét-, legelıterületek a szántóföldi növénytermesztés és az állattenyésztés
fejlıdését segítették elı. A népesség döntı többsége (még a két világháború között is) 80-82%
ıstermelı volt, földmőveléssel, állattenyésztéssel foglalkozott. A megtermelt termények, a
tenyésztett állatok (szarvasmarha, sertés, juh, baromfi) döntıen az önellátást szolgálták. A
második világháború után alapvetı társadalmi-politikai átalakulása jelentıs változásokat
eredményezett a demográfiai viszonyokban, a gazdaság szerkezetében, az infrastruktúrában, a
szolgáltatásban.
A rendszerváltás után a térség geopolitikai helyzete lényegesen megváltozott, a kelet-európai
piacokhoz való közeli fekvésébıl származó elınyökbıl rövid idın belül hátrány lett, mivel a
piacok összeomlása után az Európai Unió lépett elı a magyar gazdaság legfıbb felvevıpiacává,
melytıl területünk a legtávolabbra esik. A helyzet megváltozása egyben azt is jelentette, hogy
térség-periféria lett s ez a helyzet hozzájárul a piacgazdasági átalakulás okozta válság
elmélyüléséhez, illetve a gazdasági elmaradottság konzerválásához. A hátrányos helyzetet még
határozottabbá tette, hogy az észak-alföldi régió is súlyos társadalmi-gazdasági problémákkal
küzdenek, a gazdasági megújulást hordozó centrumok (Budapest, ÉNy-Magyarország) pedig túl
távol esnek ahhoz, hogy dinamikus hatással legyenek területünk gazdaságára (KORMÁNY GY.
2007)
4.2.2.1. Népesedési folyamatok fıbb jellemzıi 1941-tıl napjainkig
Magyarországon a népesség számáról, minıségi változásairól a II. József-féle
népszámlálás óta (1784-1785) vannak megbízható adataink: az 1785-ös népszámlálás évében az itt
élık száma 42191 fı volt. Az elsı magyar hivatalos népszámlálásig (1869) eltelt 84 esztendı alatt
több mint másfélszeresére növekedett a térség lakossága. A II. világháború utáni években (19451949-ig) a konszolidált életkörülmények hatására a házasságkötések és a születések aránya
tekintélyes mértékben emelkedett, csökkent a halandóság, növekedett a fiatalkorúak aránya. 19491960 közötti években a népességszám lendületesen növekedett, az évi gyarapodási átlag 2255 fı.
Ilyen mértékő természetes szaporodás sem elıtte, sem azt követı évtizedben nem volt SzatmárBeregben. Az össznépesség száma 1960-ban volt a legnagyobb 143.166 fı (21. ábra)., majd
azonban a fiatal korosztály elvándorlása, az élve születések visszaesése miatt jelentıs mértékben
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csökkent. E kedvezıtlen folyamatot mérsékelte az 1967-ben életbe lépett népességpolitikai
intézkedések (anyagi juttatások, szociális támogatások), de érdemben nem változott. Az 1980-as
évek óta máig tartó, hol erısebb, hol szerényebb mértékő, de folyamatos népességcsökkenés
tapasztalható.
21. ábra. A népesség számának alakulása 1785-2005 között. Forrás: KSH Népszámlálási adatai alapján.

A Szatmár-Beregi-síkság népesedésének alakulása hasonló az Alföldön lejátszódó
folyamatokkal, kedvezıtlen tendenciákkal. Ez számos tényezıbıl ered, ezek közül kiemelendı a
népesség elöregedése, az átlagos családnagyság (4-5 fı) csökkenése, a házassági és születési
arányszámok ingadozása, a halandóság emelkedı irányzata, valamint a magas válási arány
folyamatos növekedése (22. ábra). Térségünkben a negatív tendenciák felszámolása érdekében a
megoldandó feladat a demográfiai folyamatok tartós egyensúlyának megteremtése, ami
összecseng az ország kiemelt társadalmi-gazdasági-politikai szándékaival is (KORMÁNY Gy.
2006).
Viszonylag kedvezı a népesség számbeli alakulása az olyan településekben, ahol az
alacsony halálozási arány mellett az átlagosnál jobb a születések nagysága, pl. Milota, Tiszabecs,
Jánd, Tiszakerecseny, Szamosszeg, Tunyogmatolcs. Ahol mindkét mutató hátrányos, ott a
természetes fogyás kirívóan magas, pl. Botpalád, Fülpösdaróc, Garbolc, Kishódos. A kisebb
községekben a természetes szaporodás csökkenésének mértéke meghaladja Fehérgyarmat,
Mátészalka, Vásárosnamény, Csenger város és néhány nagyközségét (Nagyecsed, Porcsalma,
Tyukod, Tiszaszalka, Tarpa), ahol a mezıgazdaság mellett más foglalkoztatási lehetıségek is
kínálkoztak.
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22. ábra. Az élveszületések és halálozások számának alakulása 1901-2005 között
Forrás: KSH népszámlálási és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei statisztikai évkönyv adatai alapján Szerk: Kormány Gy.

A kilencvenes években a vándormozgalom sokat csillapodott. Az 1960-1980-as
évtizedekben az aktív keresık 60-65%-a volt ingázó dolgozó. A kilencvenes években azonban a
munkavállalási lehetıségek zuhanásszerő csökkenése folytán az ingázók száma jókora mértékben
visszaesett. Napjainkban a naponta ingázók száma 4-5 ezer, az aktív keresık 6-7%-a. A vándorlási
folyamatok lelassulása tartósnak ígérkezik, bár területi különbségeket takar. Az elmúlt évtizedek alatt
az elköltözés volt jellemzı. Ennek következtében néhány település 1950-1990 között elvesztette a
lakosságának nagy részét: Csengersima 50%-át, Vámosatya 40%-át, Nagyecsed 28%-át. A
vándorlási veszteség ma is fokozódik, 2005-ben a települések 70%-ból 1-5%-os az elvándorlók
aránya.
A népesség öregedı korösszetételı (23. ábra), de szembetőnı területi különbségek vannak.
A kis létszámú falvakban (pl. 2001-ben Botpalád, Császló, Csaholc, Darnó, Fülesd, Gyügye,
Kishódos, Komlódtótfalu, Mánd, Lónya, Márokpapi, Panyola, Nagyhódos, Olcsvaapáti) az
idıskorúak 10-15%-kal meghaladják a kistáj átlagát (15%). Az elöregedési folyamat az alacsony
születési arány, és a többnyire fiatal, illetve munkaképes korúakból adódó vándorlási veszteség
következménye.
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23. ábra. A Szatmár-Bereg- síkság népességének korösszetétele 1941-ben és 2001-ben
(Forrás: KSH népszámlálási adatok alapján)

A turizmus szempontjából eddig nem okozott problémát, hogy a népesség elöregedı,
ellenkezıleg, az ı tudásukra, a hagyományok ismeretére, a régi idık munkafolyamataira épült a
falusi turizmus programkínálata. Azonban az értékek, a tudás átadásával, pontosabban az átvételével
már gondok vannak: nehéz fiatalokat találni, akik hajlandóak lennének a rendezvényeken a
bemutatókat folytatni. Inkább a középkorosztályból kerülnek ki az aktív asszonyok, férfiak. Gondot
jelent ez például Beregdarócon is, nincsenek a faluban olyan fiatalok, akik szívesen átvennének
Marika nénitıl a kenderáztatás, feldolgozás folyamatának bemutatását, vagy a tájház üzemeltetést.
Az augusztusi Beregi Jeles Napok rendezvényein évrıl évre ugyanaz a pár asszony vezeti a
bemutatókat, és elsısorban a turisták állnak be kipróbálni például a kendernyővést. Még a
beregdaróci vászonvirág készítését sincs kire hagyományozni. Ennek oka, hogy az eebıl adódó
jövedelem még mindig bizonytalan, emellett nem elég népszerő a fiatalok körében a
hagyományőzés. A jövıben ez problémákat jelenthet, az egyik legfontosabb megolandó feladat
Szatmár-Bereg turizmusában.
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1-2 kép. A beregdaróci vászonvirág és a kenderfeldolgozás egyik lépése a Beregi Jeles Napok alkalmával.
A népesség gazdasági aktivitása és foglalkozási átrétegzıdése
Az elmúlt hat évtized alatt – ha nem is egyirányú intenzitással – az egyik legjelentısebb
változás a lakosság gazdasági aktivitásában következett be. Bıvült a gazdaságilag nem aktív réteg
az aktívak terhére, másrészt az aktívak és nem aktívak belsı szerkezete is jelentısen módosult.
A vizsgált idıszakban a keresı népesség száma az 1949-es (53 ezer fı, 44%) és az 1960-as
népszámláláskor érte el a legnagyobb értéket (65 ezer fı, 45%), a legkevesebbet, 2001-ben (35 ezer
fıt, 31%) regisztráltak. A legnagyobb léptékő változás a lakosság gazdasági aktivitásban 1990-2005
között következett be. Csökkent az aktív, növekedett a nem aktív népesség száma. Ez jelenleg is a
települések többségében aktuális probléma. Kistérségenként a foglalkoztatottak aránya 21-24% között
szóródott (2001), kedvezıtlenebb a megyei (27%), illetve az országosnál (36%).
A regisztrált munkanélküliek aránya (8. táblázat). a kistérségek között szóródást mutat. A
legmagasabb értéket a Csengeri, Fehérgyarmati, valamint a Vásárosnaményi kistérségekben ért el.
Kedvezıbb az arány (14%) a Mátészalkai kistérségben, de mindegyik kistérség értéke meghaladja
a megyei és a régiós átlagot. Ugyancsak magas (53%) a 180 napon túli munkanélküliek aránya.
Kritikus a pályakezdık elhelyezkedése is. A diplomával rendelkezı állástalanok hányada
kedvezıbb a megyei és a régiós átlagnál, mivelhogy a felsıfokú végzettségőek döntı többsége a
diploma megszerzését követıen igyekszik a térségen túl elhelyezkedni.
8. táblázat. A népesség gazdasági aktivitás szerinti megoszlása 1941-2005 között
Forrás: KSH népszámlálási, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Statisztikai Évkönyvek adatbázisai alapján Kormány Gy. számítása;
MunkaMunkaAktív
Inaktív
Eltartott Aktív Inaktív
Eltartott
nélküli
nélküli
Népesség
Év
összesen
keresı
Keresı
(fı)
(%)
1941
116741
50665
584
65492
43,4
0,5
56,1
1949
120559
53408
723
66428
44,3
0,6
55,1
1960
143166
64997
1432
76737
45,4
1,0
53,6
1970
127174
52396
11700
63078
41,2
9,2
49,6
1980
127731
53519
23886
50326
41,9
18,7
39,4
1990
116464
43790
29349
3145
40180
37,6
25,2
2,7
34,5
2001
114085
41868x
36727
8328
27162
36,7
32,5
7,3
23,8
2005
112507
35036
35437
5635
36399
31,1
31,5
5,0
32,3
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A lakosság foglalkozási megoszlását vizsgálva 1941-1980-ig az aktív népességen belül a
mezıgazdasági keresık voltak túlsúlyban (24. ábra). Az iparban dolgozók aránya folyamatos
növekedés ellenére is alacsony, ami a terület egyoldalú munkamegosztásából fakad. A közlekedés,
kereskedelem stb. ágazatok szerény aránnyal képviseltették magukat. A foglalkoztatási struktúra
1990 óta itt is jókora változáson ment át. Jelentısen visszaesett a mezıgazdaság, ezzel szemben
növekedett a szolgáltató ágazatok szerepe. Az induló vállalkozások növekvı száma és üteme
pozitív tendencia, foglalkoztatási szempontból azonban nem meghatározó: többnyire 1-2 fıs
egyéni és családi vállalkozások jönnek létre. A gazdálkodó szervezetek többségét termelési és
értékesítési problémák jellemzik, amelyek a piacvesztések mellett finanszírozási nehézségekre
vezethetık vissza. 1995 után az ipar kis mértékben bıvítette foglalkoztatottjainak számát, az
élelmiszer- és a könnyőipar létszámigényének növekedése okán. Növekedett az alkalmazottak
száma az építıiparban és a szolgáltató szférában is. A mezıgazdaságban dolgozók száma
csökkent, majd ezt követı években mérsékelt gyarapodás tapasztalható (2005-ig). A SzatmárBeregi-síkság jelenlegi mezıgazdasági jellegét még az elkövetkezendı idıkben is megtartja.
Szerepe a természeti és gazdasági potenciának hasznosításában várhatóan megmarad.
24. ábra. Az aktív népesség foglalkozási struktúrájának megoszlása 1941-2005 között. Forrás: KSH

A népesség iskolai oktatása-képzése
A népesség iskolázottsági szintje csak korábbi önmagához mérten javult. A települések
népességének korszerinti megoszlásától függıen az oktatási intézmények struktúrája, funkciója
differenciált képet mutat. Ott, ahol a fiatal korosztály aránya kedvezı, azokban a településekben a
közoktatási intézmények teljes vertikumát megtaláljuk, míg az agrárfalvak esetében az alsó fokú
intézmények nem mindegyike mőködik minden településben.
Az általános iskola megszőnte a falu végét is jelentheti. 2008 ıszén a márokpai iskolában
mindössze 15 fı alsós tanult, jövöre bezárják a néhány éve felújított iskolát. A barabáson felújított
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iskola is kihasználatlan. Az iskolaösszevonások következtében a Beregi iskolaszövetséghez tartozó
23 iskolából 15 maradt önálló, 19 település közül kilenben szőnt meg az oktatás, Kisvarsányban és
Jándon az idén.
1949 óta nemcsak számottevıen nıtt, de lényegesen át is alakult a felsıfokú iskolai
végzettségőek összetétele. Különösen a mőszakiak, az orvosok, a pedagógusok, jogászok és a
közgazdászok száma nıtt. A 7 éves és idısebb népesség között 1970-ben 0,8%-nak, 1980-ban
már 3,1%-nak, 1990-ben 4,2%-nak, 2004-ben pedig 6,0%-nak volt felsıfokú végzettsége (9.
táblázat). A térség szakember ellátottság gondjait növeli és a felsıfokú végzettséggel rendelkezık
számának nem kellı mértékő növekedését eredményezi, hogy a más megyében végzett diplomások
jelentıs része – szőkös munkalehetısége miatt – nem tér vissza szülıföldjére, hanem az ország
fejlettebb részein vagy külföldön vállal munkát.
Tapasztalataim alátámasztják a területfejlesztés egyik alapját, miszerint „jövedelmi
kiegyenlítést elsıdlegesen az iskolázottság területi differenciáinak mérséklése – különösen a hátrányos
helyzető csoportok és térségek pozitív diszkriminációja – hozhat” (KISS J. P. 2008). A fiatal
diplomások térségünkbıl való elvándorlása a turizmusban is hátrányt jelent.
9. táblázat. A legmagasabb iskolai végzettségszerinti megoszlása 1970-2004 között (fı, %)
Forrás: KSH népszámlálási, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Statisztikai Évkönyvek adatbázisa, Kormány Gy. 2006
Általános iskola
Befejezett
Összesen
Év
szakközép0
1-3 4-5 6-7
8
(fı)
gimnázium
szakiskola
felsıfok
iskola
o s z t á l y
1970.
101935 5462
- 24376
3715
2846
1320
%
5,3
- 23,9
3,6
2,8
1,3
1980.
109822 3294
- 30195
10980
3096
3294
%
3,0
- 27,5
10,0
2,8
3,0
1990.
104993 3847
- 30979
18181
2047
1903
4461
%
3,6
- 28,2
17,3
1,9
1,8
4,2
2001.
104693 2919
- 27584
- 2602,8
16098
2252
1886
5605
%
2,8
- 26,3
- 24,9
15,4
2,1
1,8
5,3
2004.
99180 2721
- 26412
- 25372
15897
2143
1932
5987
%
2,7
- 26,6
- 25,6
16,0
2,2
1,9
6,0

Az etnikai szerkezet
Szatmár-Bereg településeiben a népesség 93%-a a magyar, 7%-át alkotják különbözı
nemzetiségiek (német, ukrán, román, szlovák, cigány) (2001). Arányuk 1945-1990 között alig
változott. Gyarapodás 1990-tıl a romániai forradalom, a Szovjetunió összeomlása, az országhatárok
átjárhatóságának eredménye. Erdélybıl, Kárpátaljáról magyar anyanyelvő ukrán és román állampolgárok települtek át, arányuk alig 0,05%. Az utóbbi 10 évben a kínaiak itt is megjelentek, számuk
2005-ben 300 fıre tehetı.
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A kisebbségek közül legjelentısebb számban a cigány nemzetiségőek élnek. A 2001. évi
népszámláláskor a népesség 6,6%-a vallotta magát cigánynak. A legtöbben a mátészalkai (7%) és a
vásárosnaményi (8%), de megyei (4,6%) és az országos (2%), átlag feletti az arányuk a csengeri
(5%) és a fehérgyarmati (6%) térségben is a (10. táblázat). Kiemelkedıen magas arányt képvisel:
Tisztaberek (36%), Beregdaróc (18%), Nagyecsed (16%). A létminimum alatt, rossz
lakáskörülmények között él jelentıs részük, alacsony képzettségük következtében is
kiemelkedıen magas (90-96%) a munkanélküliek aránya. Jövedelmüket szinte teljes mértékig a
különbözı segélyek jelentik. Nem elkülönült telepeken, hanem leginkább külön utcákban élnek.
10. táblázat. A cigány nemzetiségek aránya %, és iskolázottság arányszám (2001)
Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei leghátrányosabb helyzető térségek versenyképessége javításának programja.
Nyíregyháza, 2006. alapján Kormány Gy. számítása

Megnevezés
Kistérségek
Csengeri
Fehérgyarmati
Mátészalkai
Vásárosnamény
Átlag (%)
Megye összesen
Ország

A cigány etnikumhoz tartozók aránya
a népességbıl, %
A népszámláláskori önbevallás Reprezentatív felmérés szerint
alapján
5,4
17,9
5,8
18,9
7,3
18,2
8,0
18,7
6,6
18,4
4,6
14,8
2,0
-

A 10-x évesekbıl az
általános iskola elsı
osztályát sem végezte el
1,7
1,9
1,9
1,3
1,7
1,2
0,7

A turisztikailag frekventált helyszínek közelében nem élnek cigányok. 6 mélyinterjút (3
polgármesterrel, 3 turisztikai válalkozóval, 5 faluban) készítettem e kérdéskörben, és egybehangzó
véleményük alapján egyenlıre a turizmust nem befolyásolja a cigányság jelenléte. Szatmárcseke példája
a legismertebb, mégis egyre növekszik a turizmus a faluban. Véleményük szerint is elenyészı lehet
azon turisták aránya, akik emiatt nem válsztják célterületként Szatmár-Bereget. A rendezvényeken való
jelenlétük egyre csökken, esetleg az esti sztárvendéges koncerteken jelennek csak meg nagyobb
számban. Tapasztalaim alapján egyenlıre inkább kuriózum a turisták számára is cigányokkal
találkozni. Meglátásom szerint Magyarosrszágon a cigánykérdés jelentıs probléma, a budapesti
döntéshozók valószínüleg nem is tudják, hogy mennyire sürgıs a megoldásokat megtalálni.
Remélhetıleg azonban Szatmár-Bereg imázsához nem fognak hozzátartozni.
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A vallási megoszlás
Szatmár-Bereg területén 114.085 fı népességen belül a reformátusok többséget (66%)
képviselnek, messze meghaladva a római katolikusok (12%), görögkatolikusok (12%), ortodoxok
(0,01%), evangélikusok (0,4%) arányát. Az izraeliták száma 24 fıre apadt. A térség településeiben
a reformátusok vannak többségben, az ország egyik legnagyobb összefüggı kálvinista térsége. A
Reformáció útja turisztikai programban a református emlékekkel, közöségekkel ismerkedhetünk
meg.
4.2.2.2. Szatmár-Bereg településhálózata
A Szatmár-Beregi-síkság mai területe már a honfoglalás elıtt is lakott volt. Régészeti
feltárások arra utalnak, hogy a síkság településhálózata a XI-XIII. század között alakult ki, s a
XIII-XIV. század fordulóján emberi megtelepedésre alkalmas kultúrtájjá változott (ISTVÁNOVITS
E. – KURUCZ K. – LİRINCZY GY. 1988). A Szatmár-Beregi-síkságon szalagtelkes települési forma
alakult ki, melyek a késıbbi századokban módosultak, de ezek a változások (újabb utcák,
településrészek, üzemek stb. létesültek) a legtöbb település alapformáját nem érintették (25. ábra).
A falvak gazdasági tevékenységét, életmódját a korabeli tájviszonyok – árvízjárta területek,
mocsarak, idıszakosan vízborított részek, folyóhátak, ármentes területek – szabták meg. Az itt élı
népesség évszázadokon át állattenyésztéssel, kisebb mértékben földmőveléssel foglalkozott.
25. ábra. Egyutcás, piacteres szalagtelkes településforma – Gulács. I. katonai felmérés (1785) alapján
1. út; 2. patak; 3. lakóépület, kert; 4. templom; 5. szántó; 6. rét-legelı; 7. erdı

A települések száma a XIX. század közepéig – az átfogó vízszabályozási munkákig – alig
változott. A természetátalakító munkákat és az I. világháborút követı évtizedekben néhány
kisebb település összevonásával, pl. Jánk-Majtis (Jánkmajtis), Kis-Lónya-Nagy-Lónya (Lónya),
Cégény-Dányád (Cégénydányád), Tunyog-Matolcs (Tunyogmatolcs), Ököritó-Fülpös (Ököritófülpös), Gergelyi-Ugornya (Gergelyiugornya), Hete-Fehércse (Hetefehércse) csökkent a
települések száma.
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A településhálózat viszonylag zavartalan fejlıdése annak köszönhetı, hogy a török
magyarországi uralma alatt területünk a hódoltság pereméhez tartozott. Az árvízjárta mocsárvilág,
kiterjedt erdıségek elkerülte a török veszedelmet, idırıl-idıre menedéket biztosított az itt élı és
az ide menekülı népességnek a meg-megújuló török-tatár támadások, pusztítások ellen. Védelmet
nyújtottak a földvárak is (pl. az ecsedi-, vámosatyai-, vásárosnaményi-, beregsurányi-, csengeri- és
a lónyai-vár), melyek többsége a XX. század elejére elpusztult.
26. ábra. A települések elhelyezkedése a beregi térségben a XVIII. században, az I. katonai felmérés szerint

A XVIII. században szatmárban 45%-ban 300 fı alatti törpefalvak dominálnak, Beregben
38% azoknak a településeknek az aránya, ahol a lakónépesség 300-500 fı között van. A helységek
94%-a 1000 fınél kevesebb lakosú. A gazdasági fejlıdés a XIX. század elsı felében lényeges
változást nem hozott. A települések alaprajzában, rangsorában alapvetı változást a XIX. század
derekán meginduló ármentesítési, folyószabályozási munkálatok, majd a vasutak, közutak
kiépítése eredményezett. Az ár- és belvízmentesítés az eddigi változékony tájat egyhangúvá,
homogénné tették, a terület szántó-, rét- és legelıgazdálkodás színterévé vált. Megszüntették
mindazokat a helyzeti elınyöket, amelyeket az ártérperemi helyzet, a folyóhátak biztosított a
települések számára. A fekvésbeli elıny megszőnése jótékonyan befolyásolta az ısi ártéri területek
bevonását az intenzív gazdálkodásba, amelyeken egyre nagyobb falvak, egyre nagyobb
népességgel fejlıdhettek, gyarapodhattak.
Az Alföld mezıgazdasági árutermelésbe történı bekapcsolódása sürgette a közlekedésiszállítási lehetıségek fejlesztését, javítását. Az ÉK-i Alföld vasúthálózatának kiépítése 1858-ban
kezdıdött meg Pest-Buda-Miskolc-Tokaj-Nyíregyháza „Tiszai vaspálya” megnyitásával, majd
szárnyvonalak épülnek Nyíregyháza-Mátészalka, Nyíregyháza-Vásárosnamény-Mátészalka-Nagykároly
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vonalon. Mátészalkáról Kocsordon át Csengerbe, Szatmárnémetibe, 1926-tól Fehérgyarmaton át
történhetett a személy- és áruszállítás. A vasútvonalak mentén fekvı települések vasútállomásai
termény- és állat begyőjtı és átrakó helyekké váltak, munkahelyeket teremtettek. Mindezek
hozzájárultak a települések tér- és szerkezetbeli változásaihoz, a népesség gyarapodásához.

3. kép Nyeregtetıs,kontyolt oromzatú lakóhát Tarpán, 1968.
Az elsı világháborút lezáró trianoni határmegvonások alapvetıen megváltoztatták a
megyék közigazgatási határait, a települések vonzás- ás hatáskörzetét pedig kényszerően
átrendezték. Bereg és Szatmár megyék nagyobbik része a jelentıs városokkal együtt (Beregszász,
Munkács, Szatmárnémeti, Nagykároly stb.) Romániához és Csehszlovákiához 1920-1945-ig került
(1945-tıl Szovjetunióhoz, majd 1990-tıl Ukrajnához tartoznak). Az anyaországnál maradt csonka
Bereg és Szatmár megye települései nagyvárosi vonzásközpont nélküli, elzárt peremvidékké
váltak. E tragikus kényszerhelyzet következtében 1920. májusában Szatmár-Bereg megye
Mátészalkát nyilvánítottak székhelyéül. A két világháború közötti idıszakot a településhálózat és a
gazdaság szerény mértékő változása, fejlıdése jellemzi. A települések intézményhálózata új
elemekkel (középiskolák, igazságszolgáltatás stb.) bıvül, a gazdaságban sor kerül néhány kis- és
középüzem kiépítésére.
A második világháború utáni években a társadalmi-gazdasági viszonyok alapvetı
változásának hatása – többek között – a mezıgazdaság kollektivizálása nyomán keletkezett
átalakulás volt, továbbá a vidék iparosítása. A mezıgazdasági nagyüzemek közvetlenül is
befolyásolják a települések formálódását, pl. tanyaközpontok, szarvasmarha-, sertés- és
baromfitelepek, gépszerelı állomások, magtárak stb. létesítésével. Az alföldi iparosítás
következtében területünkön is kialakulnak ipari központok (Mátészalka, Vásárosnamény,
Fehérgyarmat, Csenger, Tiszaszalka), ahol a népességgyarapodás-, foglalkozási átrétegzıdés-,
infrastrukturális fejlıdés felgyorsul, a városias településkép gazdagodása figyelhetı meg. A kisebb
települések fejlıdési lehetıségeit, az ott élık életkörülményeit a közlekedési helyzetben
bekövetkezett változások javították.
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A települések fıbb jellemzıi napjainkban
2005-ben 92 önálló közigazgatással rendelkezı település található a Szatmár-Beregi síksá
területén. Ebbıl 5 város (5%), melyben a térség népességének 42%-a él. Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye településhálózatából (229) 40%-kal részesül, míg az ország településeinek (3135) 3%-át
tömöríti. 100 km2-re jutó települések száma 5,5, ez az arány mind az országos (3,3), mind a megye
településsőrőségétıl (3,8) lényegesen nagyobb. A népességszám viszont alacsony, 1 km2-re 87-90
fı jut.
Egy-egy településre jutó népességszám átlaga: 1240 fı. Ettıl azonban jelentıs eltérések
vannak; 73 faluban a települések 80%-ban kevesebben élnek. Ezek a számok is arra utalnak, hogy
a törpe- és kisfalvas településtípus jellemzı. Középfalvak száma mindössze 6, melyek népessége
2000-3000 fı között változik. Az 5001-10000 fı nagyságkategóriába négy város (Vásárosnamény,
Fehérgyarmat, Csenger, Nagyecsed) tartozik. Tízezernél több lakosú település csak Mátészalka
(18500 fı).
Az országban a településhálózat a koncentrálódás irányába változik. Szatmár-Beregben ennek
üteme és nagysága elmarad az országtól, a népességnek csak 5%-a él 5000 fınél népesebb településen.
A 11. táblázat adataiból kiolvasható, hogy a törpe- és kisfalvak száma 1870-1960 között csökken, majd
az azt követı évtizedekben folyamatosan gyarapszik. Az aprófalvak 1970 utáni aránynövekedésében
elsısorban az aktív agrárnépesség elvándorlása, és néhány falu elnéptelenedése (Nagygéc, Komlódtótfalu, Kishódos, Nagyhódos és Garbolc) és az árvíz játszott meghatározó szerepet. Ezek a falvak a
határral párhuzamosan megépült 15 km hosszú gáton kívül rekedtek, ezért e település felszámolását
határozták el. A lakosság nagy része áttelepült a közeli községekbe, néhány család azonban nem volt
hajlandó elhagyni otthonát, így Nagygéc kivételével továbbra is maradtak a törpefalvak csoportjában
(KORMÁNY GY. 2006)
11. táblázat Településkategóriák a népességszám szerint a Szatmár-Beregi síkságon 1870-2005 között
Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye statisztikai évkönyvek adatbázisa Kormány Gy. és saját számítás alapján
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A Szatmár-Bereg településeinek térbeli szerkezetét, alaprajzát döntıen a folyók
futásiránya, árvizei, a tartós vízelöntések; mocsarak, lápok térbeli kiterjedése, a finom domborzati
adottságok határozták meg. A települések – döntı többségben – helyüket évszázadok alatt nem
változtatták. A folyóhátakat vagy az árterület peremét keresték maguknak, nemcsak az állandó
letelepedéshez, hanem az állattenyésztéshez, földmőveléshez is kedvezı lehetıséget kínáltak.
A II. világháború után a belterület peremrészein a szegényes falurészek új családi házakkal
korszerősödtek, a régi házak megújultak, új intézmények létesültek. A volt nemesi kúriákban a
legtöbb esetben oktatási, mővelıdési, egészségügyi, szociális, igazgatási intézmények,
kereskedelmi központok foglalnak helyet. Az 1960-as években a nagyüzemi mezıgazdaság
kialakítása következményeként gazdasági épületek jelentıs átalakítását és a paraszti lakóházak
átrendezıdését, külsı képének megváltoztatását eredményezte: csökkent a tér- és épületigény. Az
1970-1990 közötti években a tervszerő falurendezés és a nagyfokú építkezés megváltoztatta az
egykori faluképet: nyitott, szabályos utcahálózat kialakításával új arculatot nyertek a községek.
A rendszerváltást követı években a lendületes lakásépítési folyamat megtorpant a
növekvı munkanélküliség, az emelkedı építıanyag árak és a kölcsönök után fizetendı magas
kamatok miatt. A 90-es évek második felétıl viszont a kedvezı otthonteremtı programok
következtében egyre több új lakás épült, épül. Az önkormányzatok is gazdagítják, szépítik a
településeket.
A 2001-es tiszai árvíz a beregi részen (Tarpa, Tivadar, Gulács, Jánd, Tákos, Csaroda stb.
községekben) súlyos károkat okozott a lakóházakban, gazdasági épületekben. Az elpusztult
porták helyén új épületegyüttesek keletkeztek, amelyek nagymértékben hozzájárulnak a korszerő
településszerkezet kialakulásához, fejlıdéséhez. Az elpusztult porták helyén új épületegyüttesek
keletkeztek, amelyek nagymértékben hozzájárulnak a korszerő településszerkezet kialakulásához,
fejlıdéséhez.

4. kép 2001. évi tiszai árvíz után újjáépült utcasor (Csaroda)
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Külterületi települések
A Szatmár-Beregi-síkság nem hasonló az Alföld nagy részével, mivelhogy itt soha nem
volt jellemzıen tanyás település. Hiányzik az alföldi településhálózat egyik sajátossága a
tanyarendszer. Oka, hogy a törpe- és kisfalvak többségéhez nem kapcsolódtak nagy kiterjedéső,
a belterülettıl nagy távolságra fekvı határrészek. Így a birtokosok nem kényszerültek arra, hogy
kitelepüljenek szántóföldjeikre. (A tanarendszer keleti területe a Nyíregyháza környéki
bokortanyák.) A külterületi lakóhelyek külön a magukban álló lakóházak, melléképületek, melyek
lakóit foglalkozásuk köti a belterülettıl távol fekvı lakásokhoz. Pl. gátırházak, szivattyútelepek,
halásztelepek stb. Számuk nem nagy, de figyelmet a külterület rendezése, fejlesztése
szempontjánól.
A Szatmár-Bereg városai
A városhálózatot fiatal kisvárosok alkotják. Népességük - Mátészalka kivételével - nem éri
el a tízezer fıt. Várossá válásuk fı hajtóerejeként az ipari vállalatok, szolgáltató egységek,
intézmények munkahelyeinek koncentrálódása, az infrastruktúra folyamatos bıvülése, a környezı
településektıl megkülönböztetı szerepkör (középfokú oktatási intézmények, egészségügyi,
igazságszolgáltatás, kereskedelem stb.) mutatható ki.
Bereg és Szatmár vármegyék mai területén a XVIII. században 8 mezıváros volt
(Vásárosnamény, Fehérgyarmat, Mátészalka, Nagyecsed, Csenger és Tunyogmatlcs Tarpa, Jánd),
több mint ma (5), (27. ábra). A népességszámuk alapján a kisvárosi nagyságrendet napjainkban
sem haladják meg. Egymástól különbözı történelmi utakat jártak be, kiszélesedı társadalmi
mérető munkamegosztás, gazdasági fejlıdés eredményeként emelkedtek ki a falvak sorából. A
mezıvárosok gazdaságában is a mezıgazdaság dominált, ez kifejezıdött az elhelyezkedésükben, a
külsı képükben, emellett számottevı volt a céhes kézmőipar. Az iparosok többsége egyedül
dolgozott saját mőhelyében, a helyi és a közeli piacokra termelt. Vásártartási jogállásukból következett,
hogy kereskedelmi szerepkört is elláttak. Az országos jellegő vásáron a lakosság ruházati igényeit
kielégítı cikkek mellett kiemelkedı volt a szarvasmarha-kereskedelem (BELUSZKY P. 2001).
Figyelemre méltó jelenség, hogy a XVIII. században virágzó városok kedvezı földrajzi helyzetüknél
fogva élénk kereskedelmi kapcsolatban álltak az Alföld nagyobb városaival, Nyíregyházával,
Debrecennel, másrészt a hegyvidék és a síkság találkozási vonalán kialakult vásárvárosokkal, pl.
Munkáccsal, Beregszásszal, Szatmárnémetivel, Nagykárollyal (EKÉNÉ DR. ZAMÁRDI I. 1998).
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27. ábra. Mezıvárosok a XVIII. és kisvárosok a XXI. században Forrás: Frisnyák S. 1992

A Szatmár-Bereg településhálózatának infrastruktúrájának kiépítettsége, színvonala –
különösen a múlt század utolsó évtizedéig – általában elmaradt a társadalmi elvárásoktól, az
ország gazdaságilag fejlettebb területeinek átlagától. A kilencvenes évek elsı felében a térség
valamennyi településén kiépült a vezetékes ivóvízhálózat. Ezzel nem tartott lépést a
szennyvízhálózat építése. Ennek bıvítése és a hálózatra csatlakozó lakások aránya lassú ütemben,
de folyamatosan nı. Míg 1990-ben a vezetékes vízzel ellátott lakások 7%-a volt bekötve a
szennyvízcsatornába, addig 2004-re 32%-ra emelkedett, ami így is messze az országos, illetve a
megyei átlag alatt van. Valamennyi településben kiépült a gázhálózat, de a lakásokba bekötési arány
igen széles határok között mozog, mivel sokan az alacsony jövedelmi helyzetükbıl eredıen
hagyományos módon főtenek a magas bekötési költségek és az emelkedı gázárak miatt. Az utóbbi
években leggyorsabb fejlıdés a hírközlés területén tapasztalható a térségben. Kábeltelevízióhálózattal és internet-eléréssel (ISDN rendszerő) a legtöbb település rendelkezik.
4.2.2.3. Helyzetkép egy falu társadalmi-gazdasági viszonyairól: Tarpa
A települések együttes vizsgálatán túl a következıkben bemutatom Tarpa demográfiai
adottságait, infrastrukturális ellátottságát, gazdasági szerkezetét, idegenforgalmi lehetıségeit
Tarpa a Beregi-síkság – Vásárosnamény után – legnagyobb népességő és területő (4972
ha, 49,7 km2) települése. Középkori eredető község nevét történelmünk két kiemelkedı alakja –
Esze Tamás és Bajcsy-Zsilinszky Endre – tette ismertté. Tarpa népe 1703-ban Esze Tamás
vezetésével csatlakozott a Rákóczi-szabadságharchoz. Hőségéért Rákóczi Ferenc 1708-ban Tarpát
a hajdúvárosok sorába emelte. A szabadságharc után azonban a mezıvárosi rangját elvesztette, de
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jellegét máig megırizte, s arra törekszik, hogy a közeljövıben újból elnyerje a városi címet. A
település infrastrukturális ellátottsága a megyei, illetve a kistérségi átlag feletti.
Népessége 1900-tól 1941-ig gyarapszik, ezt követı évektıl napjainkig 4202 fırıl 2232
fıre (46,8%-kal) apadt a lakosság száma. Ennek oka az élveszületések csökkenése, a halálozások
számának évek óta tartó növekedése, valamint a vándorlási veszteség. A vándorlási veszteség az
1960-as években volt a legnagyobb: az elköltözık száma 669 fı. 1970 és 1980 között a veszteség
437 fı, 1981-1990 között 396 fı, ezt követı évtizedben már csak 95 fı, és 2002-2005 között
mindössze 12 fı hagyta el a települést. Az összlakosságon belül az idısek aránya (2001-ben) 25%,
a 0-14 éves korosztály aránya 20%, ezek a számok a település népességének az öregedését
mutatják. Az aktív népesség száma 1941-tıl 1980-ig növekszik, majd ezt követı években, eltérı
intenzitással csökkent. A regisztrált munkanélküliek száma az utóbbi tizenhét évben 4,5%-ról
14%-ra növekedett, ez az arány kisebb ingadozásoktól eltekintve jelentısen nem változik.
A foglalkozás átrétegzıdése – az Alföld más részeihez hasonlóan – a mezıgazdaság
nagyüzemi átszervezésétıl kezdve indult meg. 1949-ben a korábbi évtizedekhez hasonlóan a
népesség közel nyolcvan százaléka a mezıgazdaságban dolgozott. Az átszervezés után
ugrásszerően csökkent az arányuk, 2001-ben mindössze 7%. A munkavállalóknak az aránya az
iparban 19%, a szolgáltató szférában 74%. A község mővelhetı földterületének 31%-a szántó,
amelyen

20%-ban

búzát,

30-35%-ban

kukoricát,

kisebb

mennyiségben

napraforgót,

takarmánynövényeket, burgonyát, zöldségfélét (uborka, paradicsom, káposzta) termesztenek. A
gyepterület aránya 14%, hasznosítása a szarvasmarha-állomány drasztikus csökkentése miatt
visszaesett. A rendszerváltás után a termelıszövetkezet hat utódszövetkezetre bomlott, amelyek
szántóföldi növénytermesztés, állattenyésztés mellett gyümölcstermesztéssel (szilva, alma, meggy)
és feldolgozással foglalkoznak. Híresek a hungarikumjai, a tarpai szilvalekvár, a szilvapálinka, a
virágméz.

A

külterületi

majorban

biogazdálkodást

folytatnak

(Huszti-major biofarm),

hagyományos magyar állatokat; szürkemarhát, mangalica sertést és rackajuhot tartanak. Ez a
major bekapcsolódott a turizmusba, színvonlas szálláslehetıséget, igény szerint disznóvágást, stb
biztosít, amellyel egyre több fıvárosi és más vidéki vendég is él.
Az idegenforgalom vonzereje Tarpán sajátos természeti környezet, a beregi táj, a „Nagyhegy” vulkanikus eredető kúpja, melynek lábához simulva található a 10 hektáros védett tölgyes.
A népi építészet (a faragott, illetve esztergált tornáclábak, elıtornác, a szárazmalom, tájház)
különleges látványt nyújt az idelátogatóknak. Emellett a humán erıforrás és az önkormányzat
szerepe nagy abban, hogy Tarpán évete több (6-8) turisztikai rendezvény zajlik.
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4.2.2.3. A Szatmár-Beregi-síkság agrárgazdaságának fıbb jellemzıi
A Szatmár-Beregi-síkság életében a természetföldrajzi adottságokból adódóan a
mezıgazdaság a meghatározó gazdasági ágazat. A szántó, rét, legelı viszonylag magas aránya, a
termesztett növények széles skálája, a gyümölcstermesztés és az állattenyésztés hagyományai,
eredményei országos összehasonlításban is számottevıek. Az elmúlt évtizedben csökkent a
termıterület, a gyümölcsösök aránya, de jelentısen nıtt az erdısültség. Az ágazatban
bekövetkezett változások az állattenyésztést érintették a leginkább, drasztikusan csökkent a
szarvasmarha-állomány. Ennek ellenére a térség népességének nagy része a mezıgazdaságban
látja a megélhetés és a fejlesztések fı irányát.
A két világháború közötti években a termelés térbeli szerkezete sajátos jellegő volt, magán
viselte a terület egész gazdaságának kezdetlegességét, elmaradottságát. A nagybirtokok kivételével
extenzív

gazdálkodást

folytattak.

A

szántóföldek

jelentıs

részét

kenyérgabona,

takarmánynövények, burgonya, zöldségfélék foglalták el. Ipari növényeket (cukorrépa, kender)
fıleg a nagybirtokokon termesztették. Az állattartásnak erıs hagyománya volt, a szarvasmarha-, a
sertés-, ló- és a baromfitenyésztésre terjedt ki. 1941-ben a keresı népesség 81%-a a
mezıgazdaságban talált megélhetést.
A rendszerváltás új helyzetet teremtett a térség mezıgazdasága számára is. Elvesztek a
korábbi keleti piacok, a privatizáció és a kárpótlás révén a nagyüzemek egy része tönkrement,
illetve kisebb társaságokra, egységekre zsugorodott. Az átalakulás során a nagyüzemileg
megmővelt terület és foglalkoztatott létszám mintegy harmadára-negyedére csökkent az 1980-as
évekhez viszonyítva. A korábbi háztáji integráció széthullt, a mezıgazdaságból élı családok zöme
egyénileg próbált meg gazdálkodni. A kárpótlás révén létrejött magángazdaságokra jellemzı, hogy
tıkehiányosak, eszközellátottságuk mőszaki színvonala igen alacsony. A termelés színvonalának
jelentıs visszaesése következik be, a legtöbb esetben a kisgazdaságok csupán önellátásra
rendelkeztek be. Közben felélték a pénzügyi tartalékukat (vetımagvásárlás, talajmővelésbetakarítás-, szállítás költségeinek kiegyenlítése stb.), az eladósodástól való félelem kényszerében
sokan értékesítették, illetve bérbe adták földingatlanukat. A kialakult törpe- és kisbirtokok (1,5-10
ha) mellett létrejöttek a nagyobb földterülettel (50-200 ha) rendelkezı gazdaságok (szövetkezetek,
Rt, Kft, Bt). 2000. év végén 164 gazdálkodó szervezetet tartottak nyilván. A vállalkozások mellett
a háztartások többsége is foglalkozik valamilyen mértékben növény- és gyümölcstermesztéssel,
illetve állattartással. Ezek átlagosan 1-1,5 ha-on gazdálkodnak. Az egyéni gazdálkodók száma
34000 a gazdaságok 99%-a, amelyek 55%-a egy hektárnál is kisebb területtel rendelkezik, 50 hanál nagyobb területen gazdálkodók aránya az 1%-ot sem éri el. (Hazánkban 50 ha alatti az összes
terület 81%-a, addig az EU-ban 42%. Még nagyobb a különbség a 10 ha alatti birtokméreteknél,
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az EU-ban csak 12%-a, térségünkben 93 %-a tartozik ide) (KORMÁNY GY. 2007). Az elaprózott
földterületek a gyümölcsösök vagy az intenzív kertészet kivételével nem nyújtanak fedezetet egy
család biztonságos megélhetéséhez, tulajdonosként nem egy tagban, hanem a település határában
több helyen, elszórtan helyezkednek el. A tulajdonosok számottevı része idıs kora vagy a
gazdálkodáshoz szükséges tıke, szakértelem, termelési eszközök hiánya miatt bérbe adja földjét.
A földbérlık között a gazdasági társaságok, szövetkezetek és magánszemélyek egyaránt
találhatók. A privatizáció következtében tehát a földtulajdon és a földhasználat nagymértékben
elkülönült egymástól, amely a termelés jövedelmezısége ellen hat.
A gyümölcstermesztés
A kert- és gyümölcsterületek fejlıdését 1984-ig lendületes növekedés, majd napjainkig
visszaesés jellemezte, ennek következtében területe jóval 1% alatt maradt. Az 1990-es években a
zártkertek kikerültek a kert kategóriából, mivel a mezıgazdaság privatizációját követıen mővelésági
változások is történtek. Így ma már a kertterület a II. világháború elıtti évekhez hasonlóan a
belterületen lévı bekerített telek, amelyen zöldségfélét, gyümölcsöt termesztenek.
A gyümölcsfákat az ármentesítés elıtt csak a kertekben ültették, ahol többnyire vegyes
gyümölcsösök voltak (szilva, alma, körte). Majd az árvízmentesített területek azon részein
telepítenek gyümölcsösöket, amelyek a hagyományos szántóföldi kultúrákkal hasznosítva alacsony
termıképességő. Aa gyümölcstermelés hasznosítása a legmagasabb termelési értéke produkálja.
Területünkön a könnyen melegedı, jó vízgazdálkodású öntéstalajokon, párosulva a terület
viszonylag hosszú tenyészidıszakával, enyhe, napos ıszével, a téli almatermesztés kedvezı
feltételeit adják. Több hektár nagyságú ún. árugyümölcsösök (döntıen téli alma) telepítésére a két
világháború közötti években került sor, fıleg a nagybirtokokon. Különösen a csengeri és a
fehérgyarmati térségben tölt be nagy szerepet a gyümölcstermesztés. A térség mezıgazdasági
területének 5,5%-án (2005) gyümölcsösök, gyümölcsfákkal tarkított kertek díszlenek. A házi
kertek fı gyümölcsneme a szilva, az árugyümölcsösöké viszont az alma volt. A meggy, ıszibarack
a hetvenes évek végén ugrásszerően terjedt el, a megnövekedett piaci igényeket a Nyíregyházi
Konzervgyár felvevı kapacitása váltott ki. A gyümölcstermés az 1991-95-ös évek átlagához
viszonyítva 1998-ban 28%-kal csökkent. Oka a termıterület mérséklıdése és az értékesítési
nehézségek, alacsony felvásárlási árak. Jelenleg a gyümölcstermı területek 75-80%-a az egyéni
gazdaságok, 15-20%-a a gazdálkodó szervezetek kezelésében vannak. A felosztottság azonban
nem kedvez az egységes és hatékony növényvédelemnek, az értékesítésnek. A termelést egymástól
elszigetelten végzik, termékeiket külön-külön viszik a piacra. Ezáltal kis volument képviselnek,
ami erısíti a kiszolgáltatottságukat. A gyümölcsfajok területi megoszlása 2000-ben a
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gyümölcsterületekbıl legnagyobb arányban az alma részesül, ezt követi a szilva, a meggy, dió és a
körte (12. táblázat). (A fıbb gyümölcsfajok termesztésérıl bıvebben a 8.3. mellékletben
olvasható.)
12. táblázat. A gyümölcsterületek megoszlása gyümölcsfajok szerint 2000-ben (%)
Forrás: Általános mezıgazdasági összeírás (ÁMİ) KSH 2000. adatai alapján Kormány Gy. és saját számítás
Megnevezés
alma
Szatmár-Bereg 69,8
Sz.-Sz.-B. megye 75,5
Ország
44,2

körte
1,2
0,7
2,7

szilva cseresznye meggy
6,7
0,4
16,3
4,7
0,3
12,9
8,6
1,9
13,8

kajszi-bar.
0,06
0,2
7,0

ıszibarack
0,4
1,3
9,6

dió
3,8
2,3
3,4

A szilva hagyományosan szatmári gyümölcs, az 1930-as évekig a legelterjedtebb
gyümölcs, majd az alma után a második, 1980-tól a meggytermesztési kedv növekedésével a
harmadik helyre szorult. A szilva a térség egész területén megtalálható. Legtöbbet a házi
kertekben termelnek, de megtaláljuk csatornák, utak mentén, szántóföldi táblák szélén, az ún.
„dzsungel” szilvásokat, amelyek gondozás, ápolás nélkül bı termést adnak. 2000-ben a szilva a
gyümölcstermı területek 7%-át foglalja el. Területi aránya nagyobb a megyeinél (4,7%). A termelt
gyümölcs kb. 20%-a kerül a felvásárló szervekhez, a nagyobbik részét étkezésre, lekvár- és
pálinkafızésre használják fel. Legáltalánosabb termelt fajtái: Besztercei, Debreceni muskotály,
Olasz-kék, Althán ringló, Stanly. A legrégibb fajta a „nem tudom” apró szemő szilva, amely a
hagyományos házi jellegő szilvalekvár legkedveltebb alapanyaga. Ugyancsak ez a fajta adja a híres
szatmári szilvapálinka különleges aromáját.
A dió házikertekben, szórványokban található. Leginkább kertekbe ültetik. Kiemelkedıen
sokat termel Milota, Uszka, Tiszabecs, Barabás lakossága.
Ártéri gyümölcsösök
A Felsı-Tisza-vidéken a gazdálkodás fontos színterei a szegekben levı gyümölcsösök is.
Több adat is szól amellett, hogy a Tisza és mellékfolyóinak árterében már a honfoglalás korában
nagy kiterjedéső ártéri gyümölcsösök voltak. A folyók partján ligeterdık díszlettek, a benne élı
állatok, fıleg madarak, de az ember is elszórták a gyümölcsök magját, melyek a kedvezı
tenyészfeltételek mellett kicsírázhattak és fává nıttek. Áradáskor a folyó elvégezte a trágyázást, az
iszap tápanyagban dús termıréteget képzett. Az ártéri hatás jelentkezett a gyümölcs ízében,
zamatában, edzettebb is lett (FÁBIÁN L. 2001).
Ezen dzsungelszerő szilvásokból nyerték a szilvalekvár, a pálinkafızés, ecetgyártás
alapanyagát. A pálinkafızés és az ecetgyártás a XVI. századtól lendült fel. A házi fızés elsısorban
szilvából, 10-15 literes cserép vagy réz pálinkafızı fazekakban folyt. A szájhagyomány szerint a
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múlt század elején Tarpán mintegy száz jobbágyháznál fıztek rendszeresen pálinkát. Ezt igazolják a
Beregi Múzeumba bekerült pálinkafızı fazekak, és hogy ez nem titkos tevékenység volt, bizonyítják
a XVIII. század végétıl fennmaradt porciós vagy diciális füzetek. Kereskedésükkel a zsidó lakosság
foglalkozott elsısorban.
A gyümölcsöst keveset gondozták, a kiszáradt fákat kivágták, törött ágat lefőrészelték,
hernyóval fertızött ágat elégették, ahogy termett, termett, oszt mindig termett annyi, amennyi kellett –
közölte a győjtıvel Barkász Gedeon csengeri adatközlı. A gyökérsarjak, az elhullatott
gyümölcsök, magvak révén folyamatosan megújult az állomány. A gyerekektıl az öregekig
mindenki szedte a szilvát. Augusztus végefelé elkezd potyogni a mélykék szilva a fáról, ettıl
kezdve rázzák, botokkal leverik, a fák alatt gondosan lekaszált főre hullik. Gyakran nagymérető
háziszıttest, hammast terítettek a fa alá, ebbıl szedték fel vesszıbıl font, 80 cm magas, 1-1,5m
átmérıjő szénahordó kosárba. Szekérre rakva szállították haza, legtovább október elejéig tartott a
szilvagyőjtés. (FÁBIÁN L. 2001).
Az I. katonai felmérés leírásában is olvashatjuk: Kis Ar mellett: az erdı itt szétszórt, sőrő
cserjésbıl és gyümölcsfákból áll. Gulács: A falu két oldalán húzódó erdı többnyire magastörzső
tölgybıl áll, itt ott cserjével sőrőn be van nıve. A Tisza mentén gyümölcsfák is vannak. Nábrád
határában a Szamos mellett az erdı gyümölcsfákból és szétszórt cserjékbıl áll. XIX. századi
levéltári adatok is bıven alátámasztják ezt. Például: 1804. maga kerített házi kertjében szilva fáján
lopásba találtatván Pesti Józsefet, midın megfogta volna, már egy szır tarisznya szilvát is szedett
vala. Írásos emlékekkel a református egyházközségek számadáskönyveiben is találkozhatunk, a
révaranyosi jegyzıkönyvben: Az Ispány-szegi szilváért adtak 7 Forintot, Az Eklézsia szilvája e
ladódott 4 Ft. Tarpán a Szigetben termett szilvát adják el évrıl évre. Gulácson két gyümöltsös, mely
megtermhet 35 hordó hordó szilvát.
A Tisza árterében találjuk Közép-Európa egyik legnagyobb és legszebb ártéri vad
gyümölcsösét. A szatmári részeken nagyobb összefüggı gyümölcsösök maradtak fenn, a Beregben
elszórtan kisebb foltokat találni ma. A Szamos teljes hosszában keskeny parcellákra osztották a
földeket, keskeny vége a folyó partjáig ért, ahol a bozótos kerítésként védte a víz felıl. Az itt termett
szemek a legnagyobbak és legízletesebb. Csenger és Szamosangyalos közelében az 1920-as évek
statisztikai adatai alapján 14747, illetve 6092 darab szilvafát számoltak, Szamosbecsen az Aszalós
réten volt a legnagyobb szilvás. İsi szilvák: penyigei vörös, borsó-, fosó-, nemtudom-, duráncai
szilva, Csenger környékén: berbencei, penyigei nemtudom, veresszilva, bodószilva (gömbölyded),
németiszilva (magvaváló). A ma megtalálható gyümölcsösök közül kiemelkedik a kisari partszakasz
(28. ábra).
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28. ábra Kis Ar környéke az I. katonai felmérés térképlapján és ma
A Kisar mellett található ártéri gyümölcsös elhelyezkedése narancs színő folttal jelezve

A Kisaránál található mintegy 50 hektáros ısfa rengeteg egy hajdani gyümölcsös
maradéka, fajai egyenértékőek egy génbankkal. A szilvásokban mindig akadt egy-egy vadkörte,
mézkörtefa, és más fajták is. Ezen a területen néhány gazdának van gyümölcsöse, a szilvát nem
permetezik, a család leszedi, pálinka és lekvárfızéssel hasznosítják. Vadregényes kemping
kialakítható a homokos parton, a Sziget adottságait is kihasználva, akár Uszturó néven, célszerően
az ısi szilvatermesztést bemutató ösvénnyel, melyet szívesen felkeresnének az ide érkezık.
Örvendetes, hogy Kisarba tervezzük a Szatmár-Bereg Natúrpark bemutatóközpontját kialakítani.
Az állattenyésztés
A Szatmár-Beregi térség mezıgazdaságában mindig jelentıs volt az állattenyésztés. A
bıségesen rendelkezésre álló rét- és legelıterületek elsısorban a szarvasmarhatartáshoz kínáltak
kedvezı feltételeket, így az ország egyik legjelentısebb szarvasmarha-tenyésztı tájegysége lett. Az
elmúlt években helytelen gazdaságpolitikai okok következtében jelentıs mértékben visszaszorult az
állattartás, a jelenlegi állomány töredéke a korábbinak (29. ábra). Az állománynak a nyolcvanas évek
végén elindult csökkenése a rendszerváltást követıen felgyorsult, 1989-1994 között a visszaesés
meghaladta a 80%-ot. A termelıszövetkezetekben csökkent a legnagyobb mértékben, zöme vágásra
került. A vállalatok, a háztáji gazdaságok, egyéni termelık is jelentısen mérsékelték állataik számát.
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A csökkenés országos tendencia, ennek egyik oka a tejipar magánosítása. A külföldi tulajdonú
tejipari vállalatoknak elegendı mennyiségő, olcsó, más országokból is származó alapanyag áll
rendelkezésükre, nem érdekük a hazai tejtermelés.
29. ábra. A négy fı állatfaj állományának számbeli alakulása 1935-2000 között
Forrás: KSH adatbázisa alapján, Kormány Gy. nyomán

4.2.2.4. Az ipar szerkezeti és térbeli megoszlása
A második világháború után megindult iparfejlesztési és ipartelepítési folyamat
eredményeként térségünkben az ipari termelés túlnyomó része Mátészalkán, Fehérgyarmaton és
Vásárosnaményban összpontosul. Üzemei az állami és a szövetkezeti ipar dolgozóinak 64%-át
foglalkoztatta. A három város mellett Csenger, Nagyecsed, Tiszaszalka, Tarpa, Tyukod, Kocsord,
Szamosszeg kisebb központokat alkottak. Jelentısebb ipari üzemei Tiszaszalka-VásárosnaményMátészalka-Nagyecsed-Csenger-Fehérgyarmat-Tarpa vonalán belül tömörültek s ezek adták az
össztermelés több mint négyötödét. Térségünkben az élelmiszertermelés tradicionális gazdasági
tevékenység, 30%-os arányával (1990) az utóbbi évtizedben elvesztette vezetı helyét, ennek
ellenére jelenleg is jelentıs szerepet tölt be a gazdaság életében.
Elsısorban a könnyő- és az élelmiszeripar fejlesztése indokolt. A könnyőipar ágazatai
közül a cipı-, a felsıruházati cikkek-, a faipari termékek gyártásának vannak hagyományai, és a
korszerősítéshez elegendı képzett munkaerı áll rendelkezésre. Az élelmiszeriparban látszik
nagyobb lehetıség az ésszerő megújításra. Az itt termelt zöldség- és gyümölcsfélék, gabonafélék,
energiafő, tenyésztett tejelı- és hízó szarvasmarha, sertés, baromfi mind a húsipar, mind a
konzerv-, a hőtıipar, a tejipar, az üdítıital-gyártás, a gyümölcslé sőrítmények, a számára biztosítja
a nyersanyag oldaláról a megújhodás lehetıségét (30. ábra). A népességmegtartó képességének
növelése érdekében a helyi adottságoknak megfelelı mezıgazdaság, ipar, idegenforgalom, a
mikro- és kisvállalkozások, valamint a nagyvállalatok beszállító hálózatának fejlesztése révén
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lehetséges. Ehhez szükséges fejlesztési eszközök szőkös volta miatt, egyre sürgetıbb a hazai és az
EU-s területfejlesztési források igénybevétele.
30. ábra. Az ipar területi megoszlása Szatmár-Beregben 2005-ben
Forrás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei statisztikai évkönyv

A táj legrégibb iparága a malomipar. A térségben az 1940-es években 39 malom
mőködött, 150-200 t/nap kapacitással. A malmok államosítása után (1948) megkezdıdött az
iparág koncentrációja, a malmok számának csökkentése, illetve a megmaradt üzemek kapacitás
bıvítése révén. A koncentráció következtében az 1950-es években mindössze 10 malom
biztosítja a terület kenyér- és a tésztaliszt ellátását. A hetvenes évektıl területünkön csak a
mátészalkai és a fehérgyarmati malom mőködik, ekkor egyre több mezıgazdasági nagyüzemben
létesül korszerő keveréktakarmány gyártás. Az 1980-as évek végétıl a sütıipari üzemek száma
gyorsan gyarapodott, fıként a kenyér, a friss tésztafélék, péksütemények ipari mérető termelése
számottevı. A Túristvándi vízimalom turisztikai hasznosítása jobban megoldott mint a tarpai
szárazmalomé. Mindkettıt mőködés közben is be tudják mutatni az érdeklıdıknek.

5-6. kép Ipartörténati mőemélekek a túristvándi vízimalom és a tarpai szárazmalom
Ipartörténeti mőemélekek a túristvándi vizimalom és a tarpai szárazmalom, mindkettı
mőködésképes, bemutatják a turistákna, hogyan dolgoztak egykor. Turisztikai hasznosítottságuk
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eltérı. A vizimalomra vonzerejére építette fel Túristvándi önkormányzata a turizmusát, kezdetben a
malom melletti téren, gasztronómiai rendezvényekkel kiegészítve, 4 éve pedig nemzetközivé
(Spanyolországtól Romániáig) kiszélesedett molnártalálkozót szerveznek. A település fejlıdését jelzi,
hogy növekednek az ingatlanárak a cigány lakosság jelenléte ellenére. Tarpának több turisztikai
rendezvénye van, a legjelentısebbek a Szatmár-Beregi Pálinka Lovagrendhez főzıdnek, a
programokba azonban nem építik be a szárazmalmot. Az érdeklıdık megkérhetik a „kulcsos
nénit”, hogy mutassa be (érdekes feladvány szokott lenni, hogy a lovakat hogyan foghatták be a
malomkerékbe, ugyanis nyílás nincs az óriási fa meghajtkeréken). Rendezvények napján sem
folyamatos a nyitvatartása, tulajdonosi problémák miatt.

4.2.2.6. A térség közlekedésföldrajzi helyzete
A legfontosabb középkori útvonalairól a XVIII. század végén, a XIX. század elején
készült katonai térképek adnak biztos támpontot (PÓK J. 2000). Beregben a legjelentısebb volt a
Beregszászt Vásárosnaménnyal összekötı útvonal, mely Beregsurányt, Márokpapit, Csarodát,
Tákost érintve az ugornyai révnél vezetett át a Tiszán vagy Zemplénbıl, Ungból Lónyán,
Mátyuson, Kerecsenyen, Tiszaadonyon áthaladó útvonal szintén az ugornyai révhez tartott.
A periférikus földrajzi fekvéső térség közlekedésföldrajzi helyzetét a természetes és
adminisztratív

határvonalak

által

körbezártság

jellemzi.Keletrıl

az

országhatár

képez

átjárhatóságot akadályozó adminisztratív határt, addig a többi irányban a Tisza, Szamos és a Batár
mint természetes vízfolyás biztosít határvonalat. Emiatt a térség elérhetıségét a hidak száma,
teherbírása, valamint a határátkelıhelyek száma és forgalmi jellege határozza meg. A térség
településeinek elérhetıségét 5 közúti és egy vasúti híd, emellett hat komp- és révátkelési
lehetıség, valamint három állandó jellegő határátkelı biztosítja. A hidak és a határátkelık
közlekedéshálózati jellemzıje a „tölcséreffektus”, vagyis a forgalmat e pontok győjtik össze (pl.
Vásárosnamény, Mátészalka, Csengersima, Tiszabecs), s továbbítják, azaz mindenképpen
forgalomszőkítı szerepük van (31. ábra). Községeink közlekedési helyzetére jellemzı, hogy
tömegközlekedési eszközökön a kistérségi központok, városok 35-60 percen belül elérhetık, ez a
viszonylag kedvezı érték azonban néhány vonalon alacsony járatsőrőséggel társul. A
megyeközpontba viszont 75-150 perc alatt általában átszállásokkal juthatunk.
A XIX. század utolsó évtizedeiben beindult lendületes vasútépítés eredményeként 1879-98
között adták át a forgalomnak Mátészalka-Nagykároly, Nyíregyháza-Mátészalka, SzatmárFehérgyarmat közötti szakaszt. 1904-1908 között még négy vasútvonal épült: NyíregyházaVásárosnamény, Mátészalka-Nagykároly, Mátészalka-Záhony, Mátészalka-Szatmár. A trianoni
határmegvonás azonban elvágta a történelmi Szatmár, Bereg, Ugocsa felé tartó vasútvonalakat,
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szinte a régi vonallal párhuzamosan történt az új határok kijelölése. A személy- és áruszállítás
érdekében csonka vonalak kiegészítésére volt szükség. Ennek megfelelıen épült 1926-ban a 25 km
Kocsord-Fehérgyarmat közötti szakasz, a Szamoson új vasúti hídépítéssel az országos hálózatba
kapcsolták az addig elszigetelt Fehérgyarmat-Zajta vonalában lévı településeket. A vasútvonalak
csomópontja Mátészalka, ahová négy irányból érkeznek szerelvények. E funkciója révén erıs a
kisugárzása a Szamoshát D-i részére, a Szamos-Kraszna-közére. Az ujjszerően szétágazó három
vasútvonal közül a zajtainak vannak közvetlen vonatjai Nyíregyháza felé, az ÁgerdımajorMátészalka vonalon a térség legnagyobb járatsőrőséggel bonyolítják le a forgalmat.
31. ábra. Szatmár-Bereg közút- és vasúthálózata
Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye úthálózati térképe, Erdıs F. (1998): Szabolcs-Szatmár megye közlekedése és távközlése címő
tanulmány 2. ábrája nyomán, kiegészítve

Az M3 autópálya Szatmár-Bereg felé vezetı szakaszáról
A 90-es évek elején 3 nyomvonalterv volt forgalomban. 2 délrıl, 1 északról kerülte el
Nyíregyházát, az északi kivezetés Záhony felé tartott, a másik kettı át a Beregen. Komoly vita
folyt, hogy szabad-e a tájvédelmi körzeten átvezetni a pályát. Több szakhatóság nem írta alá az
engedélyt a Beregre. A politikusok nemzetközi kapcsolatokra hivatkozva (ukrán partner) azonban
ragaszkodtak hozzá. A 2000-es évek elején pezsdült meg újra a levegı az autópálya körül. Az elsı
kapavágás a régészeké volt 2003 ıszén. A kivitelezést 2004-ben kezdték el a Nyíregyházát keletrıl
kerülı úttal. Maga a sztráda nagy ütembenépült a következı évben. A Nagykállóig tartó szakaszt
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átadták ebben az évben (Görbeháza-Nagykálló szakasz, 39 km). Elkészültek közben a folytatásról is
a tervek. A kivezetése Záhony felé megy. Hivatalosan most az az álláspont, hogy a NyíregyházaVásárosnamény közötti szakasznak már van környezetvédelmi engedélye, az engedélyezési és
kiviteli tervek készítésére pedig már érvényes szerzıdése van a megbízó Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztı Zrt.-nek. 2007-ben a terület-szerzés zajlott, 2008 tavaszán a régészeti feltárást követıen
írhatják ki a pályázatot az építıknek (várhatóan 2009 elsı fele). A terv szerint 2010 tavaszán a
kivitelezés is megkezdıdhet.
Kerékpárutak
A turizmus fejlesztésének feltétele lenne a térség településeit érintı összefüggı
kerékpárút-hálózat, akiépítettsége azonban messze elmarad a kívánatostól. Belterületi kerékpárút
néhány településen épült a fıút mentén Kocsordon, Porcsalmán, Pátyodon, Vásárosnaményban.
Hosszabb összefüggı kerékpárút létesült Kisar-Panyola (11 km), Vásárosnamény-Beregsurány
(21 km) és Porcsalma-Pátyod (3 km) között. Földúton, részben gátakon Kisar-SzatmárcsekeSonkád-Kishódos-Zajta (70 km), Tunyogmatolcs-Szamosbecs (24 km) és Kocsord-Nagyecsed (9
km) között lehet kerékpározni. Az árvízvédelmi munkálatoknak köszönhetıen a FETIKÖVIZIG
a felújított gátakon mindenhol kiépítette a kerékpározási lehetıséget. Ma már közel 60 km-en
lehet így közlekedni. Csatlakozik az EuroVelo rendszerbe, jelentıségét mutatja, hogy 2008-ban
Panyolán rendezték meg a Kerékpáros Túrázók 39. Országos Találkozóját (június 25-29.).

7-8-9. kép Kerékpárral a Felsı-Tisza vidéken, kerékpározási lehetıség a különbözı gátakon a Beregben
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4.3. IDEGENFORGALMI SAJÁTOSSÁGOK SZATMÁR-BEREGBEN
„Fogyó holdsarlóként ül a Tiszaháton Bereg. Kárpátalja mentén Lónyától Badalóig öleli folyó, patak csatorna,
szegdeli liget és erdı. Morotvája, a Nyírestó-Bábtava jégkori emléket ıriz. İsgyepén gyógyfő, emberei ajkán mese
terem; legenda szól Bánkról, ki egykor itt lakott és birtokolt földet, s Tiborcról, ki innen indult panaszával.
Csarodán Rákóczi dombját emlegetik, amott Tarpán Esze talpasai álltak a fejedelem mellé. Naményban pátenst adott
ki a gyıztes vezér. Errefelé kökénybokor a mezsgyehatár, itt a kilences a varázsszám. Beregben nem jár vonat,
itt minden messze van, és mi a szemnek paradicsom, onnan a gond arkangyala őzi ki a boldogulni nem tudót.
Innen évtizedeken át költözött a nép, a portákon ritka a gyermeki szó. Árvult házak kulcsait a hivatalok vasszekrényei
ırzik. A védett beregi táj szépsége és a hőség kevés, hogy maradásra bírjon, munkát kínáló üzem alig akad erre,
gazdaságai naponta harcolnak a létért. Lónyán Kakukk Imre és segédei tornyot emeltek a harangnak fából; Landor
Ferenc, a vándorasztalos olyanná rajzolta a tákosi parasztbarokk templomot, hogy áhítatra késztet. Az itt élı nép
a szép virágot, a béke madarát, a gránátalmát, a búzaszemet maga szıtte vászonra hímezte, hogy legyen asztalának
terítıje, kenyerének óvója, koporsójának kendıje. A Tisza, a Kraszna, a Szamos találkahelye ez a táj, nyaralók,
fürdızık, evezısök, halászok világa; a folyóparti erdıkben ritka madarak lakoznak. A beregerdı a Bockerek, a Dédai
erdı fát nevel, öreget, erıset, vadat rejt, agancsost, királyit. És a Bereg embere, kit nem kényeztet a természet,
minden nap új csodát teremt. Tudással, tisztességgel, verejtékes munkával tör fel földet, annak gyümölcsét szedi
csőrbe, ládába, derékroppantva győjt kincset.”
Burget-Tahin: Szabolcs-Szatmári Képeskönyv 1997.

A desztinációk közötti íratlan versenyt azok nyerik, akik egyediséget, másutt nem létezıt
tudnak nyújtani egy rendezett tájon, minıségi szolgáltatásokkal, kedves emberekkel. SzatmárBeregnek erre minden esélye megvan. A turisztikai termékek hatékonysága eltérı, eltérı területen,
eltérı intenzitással tudnak bekapcsolódni a turizmus komplex rendszerébe. A turista térben és
idıben való mozgását akkor tudjuk leginkább befolyásolni, ha a kínálat, a szolgáltatások révén
térben és választékban is összehangoltan kerülnek piacra (SZABÓ G. 2006).
A zártság és egymásra utaltság következtében sokkal vendégszeretıbbek itt az emberek. A
humán értékei is jelentısek ennek a vidéknek. Itt nem nagyon tud úgy elmenni vagy érkezni a
vendég, hogy ne kínálják meg valamivel, ne intézzenek hozzá egy-két jó szót, ne segítsék
eligazodni a területen, egyszerőek, ıszinték, segítıkészek és kedvesek az emberek.
Rövid történeti áttekintés
Jelentısebb idegenforgalomról a XX. század közepétıl beszélhetünk. A hatvanas évektıl
kezdve indult fejlıdésnek a vízparti üdülés, turizmus. A Tisza gergelyiugornyai, tivadari, tiszakóródi, a tiszaszalkai és szatmárcsekei, a Szamos tunyogmatolcsi, szamosszegi, csengeri szakasza
alkalmas erre. Ezek a fürdıhelyek a helybeli lakosok által jónak tartott, kevésbé veszélyes, lapos
partszakaszokon alakultak ki, amelyek napjainkban is kedvelt strand-, üdülı- és táborhelyek.
Vonzáskörzetük átlagosan 40-50 km-re lévı településekre terjed ki, ettıl nagyobb távolságból
átutazók, táborozó diákok jöttek. Több napig üdülni vágyók elszállásolására a vendéglátóipar
ekkor még nem készült fel. Néhány vállalati, szövetkezeti, társadalmi-politikai szervezetek
tulajdonát képezı nyári szálláshelyeken (faházak, sátortábor) kívül nem volt kereskedelmi
szálloda, panzió.
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A hetvenes években megélénkült a Tisza-parti fürdızés, üdülés. A vendéglátóipar a
megnövekedett

vendégforgalom

fogadására

éttermekkel,

büfékkel,

pavilonokkal

állt

rendelkezésre. A személygépkocsi-állomány gyarapodásával egyre többen keresték fel a Tisza
kijelölt fürdıhelyeit. Már nemcsak a hétvégeken népesültek be a tiszai strandok, hanem egyre
többen (családok, baráti társaságok, különbözı csoportok) töltik itt a szabadidejüket,
szabadságukat hét közben is.
A nyolcvanas években az egyéni vállalkozók számának gyarapodásával a vendéglátó ágazat
ugrásszerően növekedett. Igényesen kialakított, berendezett éttermek, pavilonok, elárusítóhelyek
létesültek. Gyarapodott a fizetı-vendéglátók száma, fıként Vásárosnamény-Gergelyiugornya,
Tivadar településekben. A folyóparti vendéglátóhelyek bıvülésével párhuzamosan növekedtek a
térség városainak éttermei, szállodái is. Mindezek ellenére a Szatmár-Bereg idegenforgalmának a
gazdaságban betöltött szerepe néhány település kivételével (Tivadar, Szatmárcseke, Vásárosnamény, Csaroda, Túristvándi, Penyige, Panyola, Milota) nem számottevı.
A már említett 2012./1986. évi kormányrendelet alapján, mely a „A turizmus ágazati és
területfejlesztési koncepciója” címet viselte, eredetileg három majd ezt továbbfejlesztve négy kategória
közül (kiemelt üdülıkörzet, üdülıkörzetek, üdülıkörzeten kívüli idegenforgalmi adottságokkal
rendelkezı települések, és nem üdülıhely jellegő települések), a hatályos jogszabályok szerint
térségünk a 2. csoportban található: Felsı- és Közép-Tisza-szakasz üdülıkörzetbe tartozik.
A szocializmus idıszakában a Nemzetközi Tisza túráról volt nevezetes a térség. Akik ezen
résztvettek, mindig élményekkel gazdagon meséltek róla, de jelentıs infrastrukturális
hiányosságok övezték a túrát. Emellett az ide érkezı vendégek az építészeti értékek közül a
túristvándi vízimalmot és a tarpai szárazmalmot tekintették meg (mőködı ipartörténeti emlékek),
a szatmárcsekei Kölcsey-síremlék és csónakfejfás temetı és a Móricz Zsigmond emlékház
szerepelt még a hivatalos programokban. Az esetek többségében az árpád-kori templomokat (pl:
csarodai. tákosi, beregdaróci, nagyszekeresi) is megnézték, meghallgatták történetüket.
Rácsodálkoztak gazdagságára és vendégszeretetére.
A Szatmár-Beregi síkságon igazából a falusi turizmus ért el hatékony turizmusfejlesztést
az elmúlt idıszakban. A megyei falusi turizmus fejlıdési szakaszai : önfejlıdés, szervezett keretek
nélkül, majd a mennyiségi fejlesztések, 2001-tıl a minıség javítása érdekében a lakások
komfortfokozatának javítása. 5-6 némely estben 10 éve gasztronómiai és hagyományápoló
fesztiválok szervezése. A rendezvények hatása a kistérségek gazdasági fejlesztésére ma már
elismert. A vendéglátóipar növekvı forgalma mellett a táji termelési kultúrák és termékeik
(lekvárok, pálinka, aszalványok, vászonvirág, ételek.) növekvı kereskedelmi forgalma jelentıs.

117

Terméktípusok
A turisztikai termékek alapvetıen a vonzerıkre épülnek. Hatékonyságuk más és más,
eltérı gazdasági és társadalmi hatást fejtenek ki. A térség települései különbözı mértékben tudnak
bekapcsolódni az idegenforgalom folyamatába, mégha vonzerıvel rendelkeznek is (33. ábra). A
turisták térbeli mozgását befolyásolni nehéz, legszerencsésebb ha a kínálat, a szolgáltatások térben
és választékban is összhangban állnak (SZABÓ G. 2002).
32. ábra. Vonzerıkínálat a térségben

Kulturális turizmus
Szatmár-Bereg sajátos kulturális vonzással rendelkezik: világi és egyházi mőemlékek, hozzájuk
kapcsolódó múzeumok. Vonzerıt képez a csarodai, tákosi, szamostatárfalvi, csengeri, nagyszekeresi,
tarpai, gacsályi, szamosbecsi, fehérgyarmati református templom, majdnem minden faluban található
egy egyszerőségében is lenyőgözı, szám szerint 55 festett belsejő, közülük 37 középkori templom, sok
fiatornyos, nagyszoknyás, vasszöget soha nem látott több száz éves fa harangláb, amelybıl 16 db van a
vidéken. A mátészalkai, a vásárosnaményi, a fehérgyarmati, a csengeri és a nagyecsedi múzeum–
szakmailag igényesen összeállított – néprajzi, helytörténeti tárgyakat, eszközöket mutatnak be.
Vonzerıvel bírnak írókhoz, politikusokhoz főzıdı emlékhelyek, például Kölcsey Ferenc síremléke a
szatmárcsekei kopjafás temetıben, Tiszacsécsén Móricz Zsigmond szülıháza. Vonzerıt jelentenek az
ipari mőemlékek, kiemelkedı jelentıségő a túristvándi vízimalom, a tarpai szárazmalom, nagyecsedi
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szivattyútelep. A bereg kultúrájába nyújt bepillantást vásárosaményi a Bereg Múzeum kiállítása, mely a
2008-ra felújított Tomcsányi-kastélyban üzemel, és a volt Eötvös-kastélyban kialakított iskolatörténeti
győjtemény. Az 1963 óta mőködı, országosan ismert múzeum egyedülálló győjteménnyel rendelkezik
a híres beregi keresztszemesekbıl. A Szatmár Múzeum szekérgyőjteményérıl ismert. A beregdaróci
tájház„élı múzeum”-ként mőködik, bemutatják, hogyan lesz a kendermagból vászon. Vászonvirágjuk
elnyerte az „Észak-Alföldi RMI ajánlásával” címet. Jellegzetesek a beregi-szatmári lakóházak, a beregi
szıttes, nemzetközi sikereket is elért ököritófülpösi Fergeteges-táncegyüttes.
Falusi turizmus
A falusi turizmussal foglalkozók száma évrıl-évre növekszik, rendezvényeikrıl a 4.3.2. fejezetben
részletesen írok.
Aktív turizmus
Viziturizmus: legkiemelkedıbb turisztikai attrakció a Tisza folyó és környékének vonzereje. A
folyó háborítatlan szépségével megragadja, homokpadjai napozásra, fürdızésre csábítja a
Vásárosnamény-gergelyiugornyai, a tivadari, vagy éppen a jándi Tisza-parton a turistát. A strandolók
mellett nyáron a vizitúrázók is „megszállják” a Tiszát. A határon átnyúló vizitúrák kiindulási pontja a
kárpátaljai Bustyaháza, ahonnan a Nemzetközi Tisza Túra is indul. Magyarországi kiindulópontja
Tiszabecs, helyi szakasza Tokajig tart. A kanyarok és a Kárpátok látványa miatt ez a Felsı-tiszai
evezıstúra felejthetetlen élményt nyújt. A Szamoson is kellemes vízitúrák tehetık, de a
homokzátonyokra ügyelni kell. A Túr Garbolc térségében lép hazánk területére, itt legmegfelelıbb
kiindulópontja egy vadregényes evezıs túrának. A tiszakóródi Túr-bukónál kellemes napot tölthetünk
el.
A vizitúrák turisztikai hozadéka azonban nem jelentıs. Kempingeznek elsısorban az
evezısök, a látnivalókat is ritkán tekintik meg, nem hagyják el a Tisza-partot. Zömében Nyíregyházi
vállalkozók üzemeltetik a kenu és kajakbérlést, szállítást, stb. 2008-ban hivatalosan a 41. Tisza-túra
zajlott, és az elmúlt évtizedekben nem alakult ki a túra köré szervezıdı jelentıs infra- és szuprastruktúra, továbbra is a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Természetbarát Szövetség nagyhírő
rendezvénye. Marketingszerepe azonban jelentıs, az evezısök inkább évekkel késıbb már más
turisztikai célcsoport tagjaként, más termék miatt visszalátogatnak Szatmár-Beregbe
Kerékpárturizmus: a térség kerékpárral is könnyen bejárható, aprófalvas vidék lévén kellemes
túrák tehetık faluról falura. Közel 60km-re nıtt a lebetonozott töltéskoronák hossza, amelyek sajátos
hangulatú gátakon való kerékpározást tesznek lehetıvé (errıl bıvebben a 4.2.2.6. fejezetben a 95.
oldalon írtam). Véleményem szerint kerékpárral ismerhetı leginkább meg a Szatmár-Bereg.
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Ökoturizmus: a Szatmár-Beregi Natúrpark létrehozásával reméljük szakszerően és szélesebb
körben megvalósul térségünkben is a természetközeli turizmus. A természeti értékeket a Szatmár-Beregi
Tájvédelmi Körzet felöleli. Különleges a Csaroda és Beregdaróc között található Báb-tava és a Nyíres-tó:
tızegmohalápjai hazánkban egyedülállóak, szakképzett vezetıvel látogatható. A fokozottan védett
Lónyai- és Bockereki-erdık mellett a Vámosatya-Gelénes határában található 9 km hosszú Gémestanösvény gyalog, kerékpárral és lovaskocsival, lóval is bejárható.
Vadász és horgászturizmus
A természet viszonylagos érintetlensége és az állatvilág gazdagsága a vadászturizmus
szempontjából jelent adottságokat. Hazánk nagy hagyományokkal bíró vadászkultúrája és a tehetısebb
vállalkozók „egzisztenciális” törekvése is hozzájárul a vadászat népszerőségének növekedéséhez. Több
vadásztársaság tevékenykedik, ezért a bérvadásztatás megfelelı marketing nyomán nagyobb
jelentıségre is szert tehetne. A Lónyai és a Vámostyai vadásztársaságok a legaktívabbak (emellett
Csenger és Mérk említendı), olasz és német vendégeket vadásztatnak fıleg. A gímszarvas (a
legnagyobb testő vadfajunk) és a vaddisznó a fı vonzerı. Azonban a természetvédelmi korlátozások, a
minıségi szállásférıhelyek és turisztikai szolgáltatók hiánya gátolja a vadásztatás növekedését.
A folyók és holtágak kínálják magukat a horgászoknak, halászoknak, horgászhelyek növekvı
száma várja a pecásokat, (legismertebbek: Jándi holt-Tisza, Szamosbecs). A horgászat minıségi
változásokon esett át a folyók és holtágak partjain. Szatmár-Beregben is egyre aktívabban, nagyobb
horgász létszámmal, rendben tartott halastavakkal, holtág-részletekkel mőködnek a helyi horgászklubok
A horgászat bevonása az idegenforgalomba azonban még esetleges. Például az ide érkezı vendégek
számára (bel és külföldi egyaránt) horgászfelszerelés kölcsönzésének lehetısége nehézkes.
A horgászathoz, vadászathoz kapcsolódó kínálati elemek turisztikai termékké fejlesztése;
tájékoztató táblák kihelyezése a csónakkikötıkben, vadásztársaságok területén, túraútvonalak mentén,
a településeken még nem jellemzı. Itt említem meg a tiszavirágzás, amely különleges természeti
jelenség (kérész-rajzás), idıtlen-idık óta visszatérı látványosság, általában június utolsó harmadában
1-2 nap. Azonban turisztikai szempontból még nem kiaknázott.
Bevásárló turizmus
Határmenti övezetrıl lévén szó, elkerülhetetlen, de jelentısége nagymértékben csökkent, a
benzinárak és élelmiszerárak egymáshoz való közelítésének köszönhetıen. Nem a határmenti
falvakban,

kisvárosokban

van

most

szerepe,

hanem

a

megyeszékhely

nagyobb

bevásárlóközpontjaiban. Csenger, Csengersima, Vásárosnamény illetve Beregszász és Szatmárnémeti
kereskedelmi vonzereje már nem mérvadó a térség lakossága számára.
120

4.3.1. A TURIZMUS JELENLEGI HELYZETE
A vidéki turizmus fı vonzerejét a természetközeliség és a vidéki jelleg rekreációs lehetıségei
nyújtják. Statisztikai szempontból a vidéki régiók ismérve, hogy a legfıbb vonzerıt a természet vagy
a vidéki jelleg jelentse a turisták számára illetve a szállodák ne legyenek meghatározó jelentıségőek. A
vidéki turizmus forgalmát általában a belföldi vendégek adják, vendégéjszakái átlaga alacsonyabb az
országosnál (SZABÓ G. 2007).
A szatmár-beregi turizmus fejlıdésében, a falvak népszerőségének növelésében, a Tisza menti
vízi-turizmus mellett a falusi turizmus fejlesztésének, az építészeti és néprajzi, tradícionális
sajátosságok életre keltésének, valamint a fesztiválok szervezésének van nagy szerepe. A kereskedelmi
és magánszálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák számának növekedése mellett a tradicionális
mezıgazdasági termékek feldolgozása és eladhatósága is növekszik, amely a turizmus legjelentısebb
hozadéka. A hagyományápolás újjáélesztése térségünk sajátos vonása, legfıbb vonzereje, hiszen a táji
adottságok és falusi szálláshelyek ma már nem jelentenek önmagukban elegendı vonzerıt.
Megyén belül a kistérségeket összehasonlítva a kiemelkedı Nyíregyházitól és az elenyészı
Ibrány-Nagyhalászitól eltekintve, a Fehérgyarmati, Vásárosnaményi és Kisvárdai kistérségek
emelkednek ki (33. ábra). Míg Kisvárdán és Vásárosnaményban dominál a központi kisváros
turisztikai szerepe, addig a Fehérgyarmatiban a falvak a meghatározóak. A kisvárdai térség a Záhony
felé vezetı 4-es fıútvonal mentén található, ez magyarázza a magas vendégforgalmat.
33. ábra Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kistérségek szálláshelyeinek vendégforgalma 2005. (saját szerk)

A 2001. évi árvíz idegenforgalmi következményeivel kapcsolatos turistaforgalom változás mértéke
nem tekinthetı jelentısnek. A Felsı-Tisza-szakasz üdülıkörzetbıl 34 települést árvízkárosultnak
nyilvánítottak. Az árvíznél nagyobb károkat okozott a turizmusban a 2000. évi ciánszennyezés. Az
ökológiai katasztrófa hatása mérséklésére a turisztikai szakemberek „Él a Tisza” szlogennel kampányoltak,
így a vártnál kisebb mértékben csökkent a Tisza-parti üdülıterületek forgalma. A térség turizmusában a
rendszerváltozás után olyan kedvezı folyamatok indultak meg, amelyet az árvíz sem tudott megtörni, sıt
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ellenkezıleg. Az újjáépítések során megnıtt a hivatásturizmusban résztvevık száma, kialakult egy sajátos
katasztrófaturizmus, majd a központi költségvetésbıl helyreállított mőemlékek, továbbá a vendégfogadás
önerıbıl megújított létesítményei az errıl szóló híradások révén vonzóvá tették a térséget. Az árvíz az
egyén átmeneti nehézségeinek túlélését követıen pozitív hatást gyakorolt a települések turizmusára, a
komplex újjáépítés pedig megteremtette

azokat a feltételeket, amelyekre a jövıbeli fejlesztések

alapozhatóak (MICHALKÓ G. 2002).
A Felsı-Tisza-vidék üdülıterületbıl a Szatmár-Beregi síkságra esı területen található falvak
kereskedelmi és magánszálláshelyek vendégforgalmát 1999-2006. között a 8.7. melléklet táblázata
összegzi. Gergelyiugornya kiemelkedı üdülıterület. A falvak tekintetében Tivadar vendégforgalma a
legjelentısebb (8.277 vendégéjszakával), ami a már említett több évtized turisztikai szerepének
köszönhetı. Vannak stabil vendégforgalmat lebonyolító falvak (pl: Beregdaróc, Jánd, Kölcse,
Szatmárcseke, Tarpa, Tivadar, Túristvándi), és vannak e tekinteben bizonytalan helyzető települések (pl:
Csaroda, Nagyar, Tiszavid, Vámosatya). A vendégforgalom változásának okai összetettek, elsısorban a
humánerıforrás, a szemléletmódbeli különbségek a meghatározóak, és jelentıs mértékben kihatnak
egy-egy falu éves forgalmára. Itt is az összefogott térségi marketing lehet hatékony.
12. táblázat Kereskedelmi- és magánszálláshelyek kapacitása Szatmár-Bereg kistérségeiben (2005)
Forrás: KSH Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei statisztikai évkönyv (2005) adatbázisa

Megnevezés
Kistérségek
Csengeri
Fehérgyarmati
Mátészalkai
Vásárosnaményi
Összesen, átlag
Megye összesen

Kereskedelmi szálláshelyek
Férıhely
Egy férıFérıhely
1000
helyre jutó
lakosra
vendégéjszaka
60
312
119
1391
1882
8155

4
8
2
44
14,5
14

34
32
40
19
31,2
31

Magánszálláshelyek
Férıhely
Egy férıFérıhely
1000
helyre jutó
lakosra
vendégéjszaka
225
135
637
997
1928

13
2
20
11,6
3

46
202
87
83
97

A Központi Statisztikai Hivatal által nyilvántartott férıhelyek száma 2005-ben kereskedelmi
szálláshelyeken 1882, magánszálláshelyeken 997 (12. táblázat). A szállodai, panziói férıhelyek 57,4%-a
Vásárosnamény-Gergelyiugornyán (31,5%) és Tivadaron (15,8%), illetve a vásárosnaményi és a
fehérgyarmati kistérségben koncentrálódik. A táblázat adataiból az is kitőnik, hogy a szállodai
kapacitás rendkívül szerény, melynek növelésénél az üzemeltetés gazdaságossága okoz gondokat,
mivel a szálláshelyek jelentıs része csak idényjelleggel hasznosítható, így nem várható a közeljövıben
lényeges elırelépés.
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A szálláshelyek megoszlása, vendégforgalma
A kereskedelmi szálláshelyeket 2005. év folyamán 15.682 vendég vett igénybe. A különbözı
szállástípusokat tekintve a látogatók több mint fele szállodában szállt meg, közel azonos számú és
arányú (19%) látogató töltötte éjszakáit panzióban, illetve üdülıházakban. Legtöbb vendégéjszakát a
vásárosnaményi kistérségben regisztrálták, népszerőek voltak Vásárosnamény-Gergelyiugornya
szálláshelyei. A kereskedelmi szálláshelyeket igénybevevı vendégek közül mindössze 12%-a érkezett
külföldrıl. A külföldiek aránya a megyei (19%), a régió (24%) átlagnál lényegesen alacsonyabb, ami
azt jelzi, hogy a szálláshelyek inkább a belföldiek körében népszerőek. Az átlagos tartózkodási idı 2,1
éjszakát tett ki, a külföldrıl érkezık jellemzıen hosszabb idejő ittléte mellett. 1000 lakosra jutó
férıhelyek száma a térségben 14,5, a megyei 14-el, illetve a régiói 24-el szemben. A legmagasabb
mutatószám a vásárosnaményi (44), míg a legkevesebb a mátészalkai (2) kistérségben mérhetı (13.
táblázat).
13. táblázat Kereskedelmi szálláshelyek kapacitása Szatmár-Bereg városaiban 2005-ben
Forrás: KSH Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei statisztikai évkönyv (2005) adatbázisa
Megnevezés
Csenger
Fehérgyarmat
Mátészalka
Nagyecsed
Vásárosnamény
Összesen

Összes
férıhely
60
12
189
3
1199
1463

Összes
vendég
1137
1072
3662
6
8712
14589

Ebbıl:
külföldi
454
1
606
659
1720

Összes
vendégéjszaka
2013
2182
8145
30
19089
31459

Ebbıl:
külföldi
812
3
4561
1499
6875

Szállodai
szobák száma

14
20
36
70

Az idegenforgalomban a magán-szállásadás szerepe szerényebb mérető. 2005-ben a térségben
hivatalosan regisztrált szálláshelyi vendéglátó 65 szobával, 997 férıhellyel várta a vendégeket. A
vendéglátók több mint kétharmada fizetıvendéglátás, a fennmaradó 20-25%-a falusi szállásadás
keretében adja ki szobáit. 1000 lakosra jutó férıhely a magánszálláshelyi szállásokon 11,6, ami az országos
átlag alatt van. A lakosság számához mért legnagyobb szálláshely-kapacitással a vásárosnaményi (20) és a
fehérgyarmati( 13) kistérség rendelkezik. Ezekben a kistérségekben lévı néhány településben (Tivadar,
Szatmárcseke, Vásárosnamény-Gergelyiugornya, Jánd, Tarpa, Csaroda, Penyige, Milota, Túristvándi)
egyértelmő az idegenforgalom gazdaságélénkítı szerepe. A legtöbb magánszállás-férıhellyel (637)
várárosnaményi kistérség rendelkezik, sorrendben utána a fehérgyarmati (225) és a mátészalkai (135)
követi. A magánszállást választók többsége Tivadart, Vásárosnamény-Gergelyiugornyát kereste fel,
népszerő még Kisar, Jánd, Tarpa, Garbolc. A magánszálláshelyen a vendégek átlagosan négy napot
tartózkodnak. E szállástípust választó külföldiek részaránya (7,5%) mind a megyei (33,1%) mind a régiói
(34,2%) átlagnál jóval alacsonyabb, ami összefügghet az itt lévı magánszálláshelyek felszereltségével,
komfortosságával, illetve azzal, hogy a térség említett számos idegenforgalmi adottsága ellenére még
kevésbé vonzó, vagy kevésbé ismert az EU-s országok körében.
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4.3.1.1. A BEREG KAPUJÁNAK TEKINTHETİ-E VÁSÁROSNAMÉNY, A KISTÉRSÉG EGYETLEN
VÁROSA?

(turisztikai szempontú esettanulmány)

A Bereg turisztikai helyzete
A Bereg egyetlen városa Vásárosnamény, amely 1979-ben kapta ezt a rangot. Többi
településének lélekszáma döntıen ezer fı alatti (34. ábra). A kistérség az egykori Bereg vármegye
része, mely ma Kárpátalján folytatódik. A Tisza jobb partján fekvı rész a Beregi-Tiszahát, de a
tervezési és statisztikai kistérség átnyúlik a bal partra is.
A beregi térség helyzetében jelentıs változást okozott a trianoni békeszerzıdés. A határon
túlra kerültek legnagyobb városai és egyben kereskedelmi centrumai: Beregszász, Munkács, Ungvár,
Szatmárnémeti. Ezek elvesztése évtizedekig tartó traumát jelent a területen. Az új országhatáron belül
maradt települések a megmaradt kisebb központ, Vásárosnamény felé fordultak. A naményi híd
jelenti a Tisza és a határ közé zárt falvaknak az egyetlen kapcsolatot az ország belseje felé.
34. ábra Bereg települései népességszám szerint, 2006 (saját szerk, Forrás: KSH)

A turisztikai besorolású vállalkozások száma tízezer lakosra vetítve 23%-kal meghaladja a
megyei átlagot. A vállalkozások több mint négyötödét egyéni vállalkozás formájában üzemeltetik
(121 db), Márokpapiban és Mátyuson nincs ilyen cég. 21 szálláshely-szolgáltatást nyújtó
vállalkozás mőködik a térségben, közülük 11 Vásárosnaményban, 2-2 Nagyvarsányban,
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Tiszaszalkán és Tivadaron, további 1-1 Barabáson, Gemzsén, Ilken és Tarpán. A kistérségben
található a megyei kereskedelmi szálláshelyek 11%-a, magánszálláshelyek 29%-a. A kistérség
vendégéjszakáinak száma jelentısen növekszik az elmúlt években (14. táblázat, 35. ábra).
35. ábra. A Vásárosnaményi kistérség vendégéjszakáinak száma (Forrás: Tourinform iroda, saját szerk)

A kistérség mindkét szállodája Vásárosnaményban vehetı igénybe. A 7 panzió közül 1-1
van Beregdarócon, Lónyán, és Tivadaron, Tarpán és Vásárosnaményban pedig 2-2, emellett 1
turistaszállás Vásárosnaményban, 3 kemping (1 Tivadarban és 2 Vásárosnaményban), 5 üdülıház
(Jándon és Tivadarban 1-1, Vásárosnaményban 3) és 3 ifjúsági szálló (1 Tivadarban és 2 Vásárosnaményban) biztosít szálláshelyet az ide látogatók számára. Fizetıvendéglátással 26-an foglalkoznak
(mind Vásárosnaményban), falusi szállásadással pedig 34-en (Csarodán, Nagyvarsányban, Tákoson
és Tiszaadonyban 1-1, Gyürén és Tiszaviden 2-2, Beregsurányban 3, Jándon és Tarpán 5-5 és
Vásárosnaményban 13). A külföldi vendégek aránya elenyészı (7 % körüli). Átlagos tartózkodási
idı a kereskedelmi szálláshelyeken 2,1 nap, külföldi 2,4, magánszállásokon 4,8, külföldi 7,6 nap.
14. táblázat. A szálláshelyeken a szobák, férıhelyek és a vendégek számának alakulása a
év
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2005
2006

szobák
10
36
40
45
53
87
89
92
92
94

Vásárosnaménybi kistérségben 1990-2006 között; KSH
férıhelyek
vendégek
ebbıl külföldi
vendégéjszakák
száma
328
7340
711
6738
577
17024
842
8325
708
18600
842
6427
300
13542
873
4845
411
8321
1011
5066
253
10014
777
11597
690
28728
810
10581
980
17546
816
11918
652
23244
820
14153
593
29588
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ebbıl külföldi
827
1878
647
1382
708
2436
1884
1576
2493

Vásárosnamény bemutatása
A közúti közlekedés fı útvonala a kistérséget átszelı 41-es út „nagyvárosa”. Ez a
nagyforgalmú vonal a Nyíregyháza-Beregsurány közötti fıút, amely a települések egy részét
közvetlenül érinti. Az erıs határforgalom, az ország legzsúfoltabb útjainak egyike. Távolsági
buszjárat minden községben van, Vásárosnaményon keresztül. Az autóbuszjáratok jobban
igazodnaka helyi igényekhez, mint a vonatjáratok. a busz-csatlakozás néha körülményes. A két fı
vasútvonal: Nyíregyháza-Vásárosnamény, Záhony-Vásárosnamény-Mátészalka. A kistérség
Ukrajnával határos, itt lépnek be a fontos energiarendszerek, villamos és gázvezetékek. A
határmenti forgalom jelentıs része három településen (Lónya, Beregsurány, Barabás) bonyolódik
le. A közúti viszonyok jók, bár a sőrő határmenti forgalom lebonyolítására ma már szők
kapacitásúak. A beregsurányi határállomás korszerősítése 2003-ban fejezıdött be, azóta állandó
személyforgalmú átkelıhely. Az M3-as autópálya a tervek szerint Vásárosnaményt délnyugatról
megkerülve halad Záhony-Ungvár felé. A munkálatok 2008 tavaszán a régészeti terepbejárásoknál
tartanak, és mint ahogyan a Felsı-Tisza vidék jelentıs honfoglalás kori emlékekrıl ismert, sok
lelıhely várható. 2010-re Vásárosnamény felé, onnan elágazva Záhonyig illetve Barabásig várható
a kiépítése.
A „Bereg kapuja”-ként ismert vendégszeretı kisváros a Tisza, a Szamos és a Kraszna
folyók találkozásánál, még a Tisza bal partján fekszik. A turizmusban ismert 4A közül
(Attraction–vonzerı,

Approach–megközelítés,

Accommondation–szállás,

Attitude–

vendégszeretet) a közúti közlekedésföldrajzi helyzete miatt nevezhetı így a város. A
vásárosnaményi Tisza-híd köti össze a beregi síkságot a nyírségi tájjal. Közúton a Bereg a
fıvárostól 280-300 km-re fekszik, két úton érhetı el: Nyíregyháza felıl a 41-es fıúton, ez a
rövidebb, gyorsabb, vagy délrıl, a Szatmár felıl, Debrecen irányából, a 471-es úton. A másik
irányából, a Szatmár felıl közúti híd Kisar és Tivadar között található.
Vasúton a megye egyetlen jól megközelíthetı városa a megyeszékhely. A térség vasúton
történı elérésére a turizmust nem lehet építeni. A mindössze 60 km-nyi távolságot a járatok
majdnem két óra alatt teszik meg, két InterCity vonathoz oda és vissza is közlekednek közvetlen
csatlakozásként InterPici járatok, menetidejük 1 óra és 18 perc és mindössze 4 állomáson állnak
meg. A nehézkes megközelítés nagy versenyhátrányt jelent. A Tisza jobb oldalán vasútvonal 1920
óta az országhatár másik oldalán húzódik.
Vízi közlekedés: a Tiszai híd lábánál folyami kikötı található, ez az alapinfrastruktúra.
Nyaranta magánvállalkozás jellegő vízibusz bérelhetı, rövidebb-hosszabb utakra, emellett van egy
menetrend szerint közlekedı vállalkozás is, mely egy órás utat kínál (hétköznap 16 órától,
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hétvégén reggeltıl 2 óránként indul, a Szamos és a Túr torkolatát, a jándi nagylapályt és kisebb
zátony-szigeket érint). A vízi közlekedés vélhetıen igen sok tartalékkal rendelkezik.
A kistérség foglalkoztatási szerkezete közel hasonló a megyeivel: a mezıgazdaság, vad- és
erdıgazdálkodás, halászat 6%, az ipar és építıipar 30%, a szolgáltatások 64%. A kistérség fıbb
vállalkozásai Vásárosnaményban mőködnek. A térségben inkább a szolgáltató jelleg dominál, ipara
nem túl jelentıs. Az itt élık nagy része valamilyen formában kötıdik a mezıgazdasághoz, mégis
fıfoglalkozásban kevesen foglalkoznak vele. Vásárosnaményban jelentıs a faipari és építıipari
tevékenység, itt van az országban lévı 2 forgácslapgyárból az egyik (Interspan Kft). Ennek
termelésére több asztalosmőhely is települt (Lukács-Fa Kft). A legtöbb vállalkozás élelmiszeripari:
(Yung Kft, Kárpáthús Kft, Bereg-Gabona Rt, Tiszaadonyi Kecskesajt Kft.). Vásárosnaményban
emellett szeszipari, gépipari (Nafém Kft.), fémfeldolgozóipari (Bereg-Acél Bt.), ruhaipari (Berwin
Ruhagyár) és gyümölcsfeldolgozó (Wink Kft.) vállalkozások is megtalálható. 2008 tavaszán adták át
Vásárosnamény mellett a Tisza partján egy gázerımővet, melynek maximális termelése a paksi
erımőjét tudja megközelíteni, egyenlıre negyederıvel termel. A hıtöbblettel üvegházakat
kívánnak fenntartani, munkahelyteremtés várható.
Vásárosnamény a kistérség egyetlen városa, a beregi térség oktatási, kulturális,
egészségügyi, gazdasági, kereskedelmi, idegenforgalmi és közlekedési centruma. A korábbi
vásártartó hely 1849 óta rendelkezik állandó Tisza híddal, ami a kapu szerepet jelenti a beregi
térségbe. Helyzetébıl adódóan a város több – kistérségi hatáskörő – központi funkciót lát el,
egyes minıségi, nagyobb lakosságszám ellátását biztosító szolgáltatások is csak itt érhetıek el.
Mindez azzal magyarázható, hogy az apró- és kisfalvas településszerkezet nem teszi lehetıvé a
városi funkciók szóródását; különösen a kiskereskedelem, kisipar és a szolgáltatási funkciók terén
nagyobb arányú a koncentráció, mint az Alföldön. A településszerkezet ill. fıleg a
településszerkezet hatására kialakult alacsonyszintő vidéki intézményhálózat határozott profilú,
saját lakosságához mérten igen nagy arányú vidéki forgalmat lebonyolító vonzásközpont
kialakulását eredményezte.
A város turizmusa
A fı vonzerınek Vásárosnaményban is a Tiszát tartják, de emellett a hagyományos
(építészeti, tradícionális) és új turisztikai termékek (szilvaút, élményfürdı) nagyobb hangsúlyt
kapnak. Vásárosnamény Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyik legjobb turisztikai adottságokkal
rendelkezı települése, a Felsı-Tisza vidék jelentıs üdülıhelye, homokfövenyes szabad-strandját a
– gergelyiugor-nyai Tisza-partot – nyaranta több tízezren keresik fel. A parton napközben
fürdızés mellett lehetıség nyílik vízi és vízparti sportok őzésére, az esti órákban pedig a
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szabadtéri színpadon megrendezett szórakoztató és könnyőzenei mősorok megtekintésére, mely a
Tisza-Party rendezvénysorozat idején csúcsosodik ki. A folyó város felıli oldalán 2007-ben
(végre) megnyitották a korszerő Szilva Termál- és Wellnessfürdıt, mely illeszkedik az elmúlt évek
során, az ország egész területén átadott aquaparkok-élményfürdık sorába. Ez önkormányzati
érdekeltségő, és a szezonalitás egyoldalú megszüntetése is célja. Az olasz érdekeltségő Atlantika
Vízi-vidámparkot (a gergelyugornyai oldalon) már 2002 óta látogathatják az ide érkezı vendégek,
mely egész napos családi szórakozást kínál.
Egyediséget a városnak a régi épületek (a 2008-ban felújított Tomcsányi-kastély, ahol a
Bereg Múzeum mőködik, Városi Könyvtár) és kulturális emlékek, események kölcsönöznek. A
Bereg Múzeum bemutatja a Beregi-Tiszahát régészeti emlékeit, kiállításai közül a keresztszemes
hímzés, a festett tojás és a vaskályha győjtemény kiemelkedı, a múzeumhoz tartozó, egykori
Eötvös kúriában iskolatörténeti kiállítás látható. Hagyományosnak rendezvénye a Beregi Ünnepi
Hét, a 1999 óta megrendezett Tisza-Party nyári rendezvénysorozat és a Fafaragó tábor.
A Tisza-Party rendezvénysorozatot az önkormányzat szervezi. Az 1998-as egy hetes CocaCola Beach House sikerén felbuzdulva, nyaranta hasonló tartalmú, az egész nyarat felölelı, elsısorban
könnyőzenei program. Sikeresnek ítélhetı és a jövıben is folytatni kívánják, de kibıvített tartalommal.
A Nagy Szilvaút főzi össze, „Naménytól–Naményig” tart, 4-5 napos programot kínál. A
Szatmár-Bereg jelentısebb látnivalóit, gasztronómiai sajátosságait és a hagyományırzés színhelyeit
főzi össze.
A Nemzetközi Tisza Túra „hivatalos” magyar szakasz 4. napi megállója Gergelyiugornya.
A rövid, kb. 6-8 hetes nyári szezonban, óvatos becslések szerint is több mint 20.000 ember
csorog le a Felsı-Tiszán, Tiszabecstıl Tokajig. Ezt a 235 km-t 6-7 nap alatt teszik meg. A Tiszatúrázók száma akár 100.000 vendégéjszaka forgalmat is jelenthetne, melynek egy része a hivatalos
statisztikákban nem jelenik meg. Ennek részben oka, hogy a túrázók vadkempingeznek.
Infrastruktúra, szálláshely hiányában erre sok helyen rákényszerülnek. Ha az egyéb „fekete
forgalom” adatait is számításba vesszük, már pedig azt az ugornyai üdülıterület sajátosságai miatt
nem szabad figyelmen kívül hagyni, akkor ez a férıhelyszám a nyári szezonban még legalább 300400 férıhellyel bıvül.
Vásárosnaményban az elsıdleges szuprastruktúra kielégítı (15. táblázat). 2004-tıl, nagy
hiányt pótolva TourInform iroda is mőködik a városban. A 2 db három csillagos szálloda és a
három csillagos panzió piaci megjelenésével megteremtıdött a városban az országosan is
versenyképes minıségi kínálati piac. Ebben a kategóriában az átlagos havi foglaltság 35-40%
körül mozog. Ezek a szálláshelyek jól kialakított arculattal, széles szolgáltatási skálával
(konferenciaterem, szauna, stb.), jó ár/érték aránnyal rendelkeznek. Ifjúsági szálláshely a Tisza128

parton található, hosszú évek után pályázati és önkormányzati forrásnak köszönhetıen felújításra
került, lehetıvé téve ezáltal a minıségi szolgáltatásnyújtást, azoban csak szezonálisan mőködik.
Turistaszállás jóval magasabb szolgáltatási színvonallal rendelkezik, mint az átlag. A szálláshely
mőködése az év minden szakában folyamatos.
15. táblázat Vásárosnamény szálláshely kínálata Forrás: Tourinform iroda
Vásárosnamény
2
1
1
1
3
10
18

szállodák száma ***
panzió***
turistaszállás
ifjúsági szállás
kemping
egyéb kereskedelmi szálláshely
összesen

férıhelyek
90
46
57
96
630
124
1023

A városban sok vendéglátó egység mőködik, csak kis része rendelkezik étteremmel és
meleg konyhával. A belvárosban a két szálloda és a panzió mőködtet éttermet. Kínálatukban,
színvonalukban és felszereltségükben megfelelnek a minıségi elvárásoknak. Étlapjaikon
megjelennek a tájjellegő ételek és italok is, alkalmasak színvonalas rendezvények lebonyolítására.
Az üdülıterületen mőködı kereskedelmi és vendéglátó egységek közül 5 mőködik melegkonyhás
egységként. Néhány kivételtıl eltekintve az üzletek kínálata, minısége és a kiszolgálás színvonala
nem mindig éri el az átlagos elvárások szintjét. Az árszínvonal ezzel szemben irreálisan magas,
olykor még a kiemelt üdülıkörzetként kezelt balatoni árakat is felülmúlják.
A kereslet elemzése: a városban lévı kereskedelmi szálláshelyek elsısorban magyar
vendégeket fogadnak, de elıfordulnak külföldiek is. 2006-ben 8712 vendég 19089 vendégéjszakát
töltött el. A vendégek igen rövid idıt (2,2 nap) töltenek itt, esetleg nem is akarnak megszállni,
hanem tovább utaznak. A belföldi vendégek összetételüket tekintve fiatalok és családosok, akik
alacsony fizetıképességőek, az egyéb turisztikai szolgáltatások terén is alacsony a vállalkozók
bevétele. Ezek a vendégek zöme a nyári szezonban a vakáció és szabadidı eltöltése céljából
érkezik a városba, általában az üdülıterületre, és rendszerint kempingeket, fizetı-vendéglátó
szálláshelyeket vesznek igényb. A városban mőködı szállodák vendégeit többnyire a
hivatásturizmus keretében érkezı üzletemberek adják, akik munkájuk befejeztével gyakorlatilag
azonnal elhagyják a várost. A szállodákban is 2 nap az átlagos tartózkodási idı, a kapacitás
kihasználtság kb. 35-40% közötti. A beregi falvakba a vakációzók és az üzletemberek is csak
legfeljebb kirándulást tesznek. A város turistaforgalmának jelentıs része a Gergelyiugornyai
üdülıterületen bonyolódik le, ez szezonális jellegő, a nyári hónapok kivételével gyakorlatilag nincs
számottevı turistaforgalom.
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A turizmus mőködési keretei, szervezeti felépítése: a városi önkormányzat – mivel
kiemelten fontos területként kezeli a turizmust – elsı lépésként úgy határozott, hogy a politikai és
döntéshozásbeli képviseleten túl a hivatali apparátusban is képviselni kell a turizmust. Ennek
megfelelıen a hivatal 2000-tıl fıállású szakembert foglalkoztat, turizmusfejlesztési koncepciók
rendszeresen készülnek. Legfıbb feladata a megfelelı együttmőködés és kapcsolattartás kialakítása,
melynek eredménye a tematikus turisztikai termék, a szilvaút kialakítása. A már említett Tourinform
iroda is Vásárosnamény központjában mőködik. A turizmus rendszerének további szereplıi között
kiemelt említést érdemel az 1999-ben megalakult a Vásárosnamény és Térsége Turisztikai Egyesület,
melynek az önkormányzat is tagja. A szakemberek közös célja a város és térsége turisztikai
tevékenységének fejlesztése, az egységesebb érdekérvényesítés és a hatékonyabb piaci megjelenés. A
turizmus humán erıforrás szükségletének megteremtése céljából egy középiskolában 1995 óta
folyik világbanki program keretében vendéglátás-idegenforgalom szakon a képzés.
Összegezve elmondható, hogy Vásárosnamény Gergelyiugornyával kiegészülve SzatmárBereg turisztikai központja, azonban elsısorban közlekedésföldrajzi oka miatt tekinthetı kapunak.
A város nem mőködik együtt a kistérség falvaival, nem kapcsolódik be a Jeles Napok a Beregben
rendezvénysorozatba. Pedig a tursiztikai szolgáltatóknak és az új Szilva-fürdınek is szüksége van a
vendégekre, melyet e rendezvényrıl is nyerhetnének. A szilvaútnak állomása, a Nagy-szilvaút
központja, amit meglátásom szerint nem csak szakmai, hanem politikai okok miatt is köszönhet. A
felújított Bereg Múzeum viszont a városban található, színvonalas és gazdag győjteményekkel.
4.3.2. JELENTİSEBB TURISZTIKAI TERMÉKEK SZATMÁR-BEREGBEN
Falusi turizmus
A hagyomány egy lokális közösség bizalmi tıkéje, egy-egy közösség önmegtartó ereje, ami
nélkülözhetetlen a közösségépítı településeken, a hagyomány átadása és annak élı továbbvitele
lehet a cél. A hagyománnyal rendelkezı közösségnek nemcsak a teherbíró képessége nı, hanem
biztonságérzete, a világba vetett bizalma folytán a megújulásra való képessége és a kreativitása is.
Felértékelıdik a megırzött tudás, a történelmileg folytonos, átörökített közös tapasztalat, mert a
hagyomány társadalmi tulajdon, az általa közvetített értékek alapján egymásra fogékony, toleráns,
kulturális közösségek építhetık fel.
A hagyományok életben tartásával
–

erısödik a nemzeti identitástudat

–

lehetıvé válik a népszokások továbbadása a fiatal nemzedék számára
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–

lehetıség adódik a népszokások megismertetésére (turisztikai termék létrehozása)

–

önálló jövedelemszerzésre is lehetıséget biztosít.

Lehetıség van további rejtett értékek bevonására a vidék turizmusfejlesztésébe: a
természeti értékek – a fenntartható turizmusfejlesztés szem elıtt tartásával – bemutathatóságának
megteremtésével új turisztikai termék, turisztikai vonzerı létrehozása (további tanösvények stb.).
Társadalmi erıforrások kiszabadítása a holt értékek birodalmából, azaz például további
mőködtetett mőemlékek, múzeumi tárgyak, használati eszközök életszerő környezetbe helyezése.
A falusi turizmus hatékony mőködéséhez elengedhetetlen feltétel, hogy aki foglalkozik vele, az
szívvel-lélekkel mővelje. Szatmár-Bereg lakossága alapvetıen vendégszeretı, valószínőleg az
elzártság eredményezte, hogy örömmel fogadják az ide érkezıt. A turisták fogadása nem jelent
problémát a falvakban. Ellenkezıleg, azokban a falvakban, ahol már megtörtént a szemléletváltás
(például Tivadar, Tarpa, Szatmárcseke, Túristvándi), ott már a teljes lakosság számára is
bebizonyosodott, hogy a turizmus jövedelem-kiegészítést jelent. A falusi ıslakosok és a közvetlen
fiatal családtagok együttesen mővelik legjobban ezt a szakmát (példák erre Penyige, Csaroda,
Lónya, Tákos, stb vendéglátói, akik a helyi rendezvényeket is „felfutatták”). A szobakiadás
mellett a rendezvények szervezése, lebonyolítása – fıleg hosszútávon, évrıl-évre – csakis pozitív
hozzáállással, az anyagi és egyéb áldozatok meghozatalával lehetséges, ami várhatóan megtérül.
Mindehhez nagyban hozzájárul ha egy falu közössége fog össze. Tapaszatlatok alapján az a
leghatékonyabb, ha a település vezetıi, a turisztikai vállalkozók és valamely civil szervezıdés
(természetvédık, hagyományırzık, néptáncosok, nyugdíjasklub, stb) együttes erıvel valósítják
meg a rendezvényt. Ez az önszervezıdés hozzájárul az identitástudat erısödéséhez is. Jó példa
erre Panyola község (a 8.10. mellékletben megtalálható Panyola turisztikai ajánlata). Már nem a
falusi turizmus szövetsége kezdeményezi a programok kialakítását, ellenkezıleg, túl sok pályázat
fut be hozzájuk. A szövetség feladata ma már a minıségi fejlesztés. Magyarországi
tapasztalataimmal ellentétben a Szatmár-Bereg falvaiban nem jellemzı, hogy hétvégi házzal
rendelkeznek nagyvárosi, fıvárosi lakosok, és azt adják ki ismerısöknek. A hegyvidéki területeken
jelenthet ez gondot – így ide nem hozott konfliktust a turizmus megjelenése.
Ezt támasztja alá vidékfejlesztési szakemberek véleménye is. A vidék problémáinak
megoldásában a vidéken élık önszervezıdı és érdekérvényesítı képességének lényeges javulása
nélkül elıbbre jutni nem lehet. Az önszervezıdések három alapfeltétele: 1. a vidéken élık akarják
a változásokat és készek az azokban való cselekvı részvételre, 2. tudják, hogy hogyan lehet ezeket
a változásokat végig vinni, azaz rendelkeznek az ehhez szükséges tudással és információkkal, 3.
megerısítést és támogatást kapnak kívülrıl, azaz vannak tanácsadó hálózatok, pénzügyi támogató
rendszerek, a törvényalkotás és a kormányzati szervek értik a vidék gondjait és segítik azok
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megoldását (G. FEKETE É. 2005). A kutató a kultúra és a területfejlesztés kapcsolatára
vonatkoztatta ezt, de a Szatmár-Beregben ez érvényes a turizmus és területfejlesztés
kölcsönhatására is.
A megye falusi turizmusának fejlıdési szakaszai:
–

1989-93-ig önfejlıdés, szervezett keretek nélkül

–

1993-1998-ig a mennyiségi fejlesztések

–

1998-tól 2001-ig a minıség javítása érdekében a
lakások komfortfokozatának javítása

–

1998-tól a falusi turizmus programjainak
fejlesztése.

A programok, rendezvények jelentısége a falu a falusi lakosság számára:
–

a jövedelmi viszonyok javítása (jövedelempótló bevétel)

–

nagyobb foglalkoztatás megvalósítása (csökkenti a potenciális munkanélküliséget)

–

mezıgazdasági termékek közvetlen értékesítése (helyi export)

–

folyamatos képzés, képesség fejlesztés (HANUSZ Á. 2004).

36. ábra Szabolcs-Szatmár-Bereg megye falusi vendéglátói 2006, szerk: Hanusz Á..– Pristyák E.

Szatmár-Bereg gasztronómiai kínálata is igen gazdag és sokszínő. Legjelentısebb gyümölcse
a szilva, melynek feldolgozásával sokféle terméket nyerhetünk, mint pl. a híres, kisüsti eljárással
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készült szatmári szilvapálinkát, az aszaltszilvát, vagy a szilvalekvárt. Egy másik fontos és híres
gyümölcs még az Európa szerte híres szatmári milotai dió, melyet az aszaltszilvával kombinálva
ízletes csemegét kapunk. Nemcsak gyümölcseirıl híres ez a vidék. Itt készül a „cinke” is, ami egy
burgonyából és lisztbıl készült puliszkaféle. A kötött leves, a tengerikásás töltöttkáposzta, a
káposztás paszuly és a tiszai halászlé szatmári változata is erre a vidékre jellemzı étel.
A turisták részére a gasztronómiai élményszerzés hozzájárul e vidék vonzerejéhez. A
gasztronómiai turizmus a fehérgyarmati és a vásárosnaményi, a csengeri és a baktalórántházi,
kistérségben jelentıs, a nyírbátori és a kisvárdai kistérségben nem jellemzı.
A gasztronómiai rendezvények célja a helyi étel- és italspecialitások, kapcsolódó
szolgáltatások, tájtermékek eladhatóvá tétele. A gasztronómiai turizmus legnagyobb jelentısége a
falu és a lakosság számára, hogy a jövedelmi viszonyok javításához hozzájárul, jövedelempótló
bevételt jelent. Emellett nagyobb foglalkoztatás is megvalósításul, csökkenti a munkanélküliséget. A
mezıgazdasági termékek közvetlen és feldogozott, késztermékké elıállított formában történı
értékesítése növekszik. A falusi turizmussal foglalkozók folyamatos képzés, képesség fejlesztésben
részesülnek. Mindez hozzájárul a falusi környezet körülményeinek megırzése, szépítéséhez és a
hagyományápoláshoz.
Gasztronómiai rendezvények Szatmárban:

Gasztronómiai rendezvények Beregben:

–

Gyarmati vígasságok, Fehérgyarmat

– Aratófesztivál, Tákos

–

Halászléfızı verseny, Turistvándi

–

Lónyai örökség napja, Lónya

–

Rétesfesztivál, Tiszakóród

–

Kenderes napok, Beregdaróc

–

Csaroda parti fesztivál, Csaroda
Bárókerti vígasságok, Beregsurány

– Túr-parti, Kölcse
–

Szilvalekvárfızı verseny, Szatmárcseke

–

–

Diófesztivál, Milota

– Tarpai kuruc napok, Tarpa

–

„Szenkeparti” nagyvásár, Penyige

– Vadásznap, Vámosatya

–

Cinkefızı verseny, Szatmárcseke

Tematikus gasztronómiai út a szilvaút:

–

Kisbíró találkozó,

–

Kis szilvaút: Penyigétıl – Panyoláig

–

Nagy szilvaút: Vásárosnaménytól –

– Tıtikés fesztivál, Penyige

Vásárosnaményig
A falusi rendezvények vidékfejlesztı hatásmechanizmusa:
A 90-es évek második felében alulról induló összefogással megszervezıdött a szilvalekvárfızı fesztivál. Fontos volt, hogy ennek a munkafolyamatnak az összes hagyományos eszközét
mőveletek sorával megismertessék a látogatókkal, a fiatalokkal és a turistákkal. Továbbá a
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települések arra is törekedtek, (19 település az elsı alkalommal), hogy saját arculatukat is
bemutassák.
A sikeres rendezvény elérte a célját, ráirányította a turisták figyelmét a szilvalekvárra, mely
eredendıen biotermék, a szilván kívül mást nem tartalmaz. Megindult a korábbi években
felhalmozott és eladhatatlannak hitt készletek felvásárlása, az egyre növekvı kereslet következtében 2-3 év után kifogyott a készlet. A kereslet hatására a családoknál elkezdıdött a szilvából
készült termékek folyamatos elıállítása. és az egyre javuló marketing munkának is köszönhetıen
egyre több család állt rá a szilvalekvárfızésre, a szilva aszalására és nıtt a pálinkafızés
mennyisége is. „Kisüsti” pálinkát sok család fızet, legtöbbször eladásra is jut, de kereskedelmi
forgalomba hozatala zárjegyes termék révén, bonyolultabb. 3 jelentıs fızde mőködik minıségi
kínálattal.

10-11. kép Ajándékboltok a térségben: a Szatmárikum Háza Penyigén és részlet a vásárosnaményi Beregi Boltból

A szilvalekvár fızés és aszalás, mint esemény turisztikai termékként jelenik meg,
vendégcsalogató, és kiszélesítette a turisztikai szezont. 5-6 év elteltével rádöbbentek, hogy nem
elegendı a korábbi dzsungelgyümölcsösök termésének a feldolgozása, elindult a korábban
értéktelennek hitt Nemtudom és Penyigei szilvafajták telepítése. Mára megvalósult az, hogy egy
turisztikai rendezvény az agrártermelés növelését gerjesztette és további feltétele az új minıségi
ültetvénytelepítés.
2004-ben a kistérségben létrehozták az ország elsı LEKVÁRIUMÁT Penyigén, azzal a
szándékkal, hogy tovább javuljon a kistérség turisztikai vonzereje és hogy segítséget adjon a
turistának a minıségi termék megvásárlására.
Ugyanez mondható el a somról, dióról (idén a VII. Nemzetközi Diófesztivál zajlott Milotán,
augusztus vége, szeptember eleje), a sütıtökrıl (XI. Sütıtök fesztivál, Nagydobos, szeptember
vége), káposztáról (V. Demecseri káposztás napok, szeptember végefelé,). Öt éve a pálinkát is
ünneplik a Szatmár-Beregi Pálinka Lovagrend felvonul a szilvanapok keretében Az Új pálinka
ünnepe Tarpán, szeptember utolsó hétvégéjén zajlik, amikor megválasztják az újabb
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pálinkalovagot, illetve pálinkaveresenyt hirdetnek, melyre bárki elküldheti a kisüsti fızetét is.
Késztermékek megvásárolhatók egész évben a térség néhány ajándékboltjában is.
A falusi rendezvényekre a megyeszékhelyrıl és máshonnan is sokan kilátogatnak. A
kirándulók nem növelik a turisztikai statisztikákat, azonban jelentısen hozzájárultak ahhoz, hogy
a falvakban

az identitástudat megerısödjön. A látgatók rácsodálkoztak a meglévı tárgyi,

gasztronómiai és szellemi hagyományokra, megerısítve a rendezık hitét abban, hogy értéket
közvetítenek. Egyre több vendég érkezik és folyamatosan nı a rendezvények száma is.
Napjainkban a színvonalasabb rendezvények további minıségi fejlesztése a cél, hogy legyen
néhány kiemelt program, amivel biztosabban helytállhatunk a nyugat-európai desztinációk
versenyében is.
37. ábra Szabolcs-Szatmár-Bereg megye turisztikai attrakciói 2006, Szerk: Hanusz Á.-Pristyák E.

Összegezve a falusi rendezvények folyamatát:
– egy gasztronómiai fesztivál megteremti a helyi agrártermelés és feldolgozás továbbélését,
– biztosítja a néphagyomány fennmaradását, továbbadását, erısíti az identitástudatot,
– teljes körő késztermék elıállítást szorgalmaz,
– ezáltal növeli a vidéken élık életminıségét, megteremtve az önfoglalkoztatást,
– és térségi összefogást generál.
A rendezvények célja:
– egyszeri attrakció valósul meg
– eladható turisztikai termék születik
– hagyományos biotermék készül, mely bármikor eladható
135

– bevételt biztosít a helyi, kistérségi lakosság számára, ezáltal életminıséget javít.
A falusi turizmus által szervezett rendezvények eredményei:
– a rendezvények generálják az agrártermelést, megteremtıdik a helyi export lehetısége
– megváltozik a falusi ember gondolkodása, kialakul a turistabarát magatartás
– specializálódik a kistérség
– fejlıdik a falvak arculata, növekszik a közösségi összefogás, javul az életminıség.
38. ábra Turisták számának növekedése 1997-2007 között, Szerk: Hanusz Á.-Pristyák E.

Konkrét eredmények:
– gyümölcstelepítés Szatmárban és Beregben (dió, „nemtudom szilva”, som)
– minıségi gyümölcs feldolgozás: aszalványok, pálinka, lekvárok
– helyi értékek kereskedelme: Szatmárikum házai, Beregi boltok
– helyben eladott termékek mennyiségi növekedése
– jövedelmi források bıvülése, jelentıs jövedelem növekedés
– népességmegtartó erı növekedett
– a lakosság hagyományszeretete visszatért
– falusi szálláshelyek jobb kihasználtsága
– lekötött nyaralások a térségben, visszatér a vendég, ha jól érzi magát
– turisztikai csomagok 2004-tıl.
Néhány konkrét pénzügyi eredmény:
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Szatmárcseke, „Cinkefızı fesztivál”:
– 9300 fı fizetı vendég, az 1600 fıs településen
– 930 000 Ft bevétel a belépıkbıl
– 4 500 000 Ft bevétel az eladott ételekbıl.
Penyige, „Szenkeparti nagyvásár”:
– 20 000 fizetı vendég, a 800 fıs településen
– 2 000 000 Ft bevétel a belépıkbıl
– plusz a Lekvárium bevételei.

12-13. kép Penyige, 2008. augusztus 24. Szenke-parti nagyvásár és a Lekvárium

4.3.2. 1. Szatmári Fesztivál
A szatmári települések vendégszeretı lakossága és a Falusi Turizmus Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Szervezete évente megrendezi ezt a programot, augusztus második felében, 2008ban 10. alkalommal. A fesztivál programadó települései: Fehérgyarmat, Szatmárcseke, Túristvándi, Penyige, Panyola, Tunyogmatolcs, Tiszakóród, Milota, Kölcse.
39. ábra. A Szatmár Fesztiválba bekapcsolódó települések
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A Szatmár Fesztivál programja 2008-ban:
III. Határmenti Világzenei Fesztivál, Panyola-faluközpont augusztus 8-10.
II. Kıcsi-vásár, Öreg Túr napja, Kölcse augusztus 10-11.
VI.Gyarmati Vígasságok, Fehérgyarmat, Kossuth-park augusztus 16-17.
IV. Szatmári Ifjúsági Találkozó, Túristvándi. augusztus 19.
IV: Nemzetközi Rétesfesztivál, Tiszakóród augusztus 19.
XI. Nemzetközi Halászléfızı Verseny, Túristvándi. augusztus 21.
X. Nemzetközi Szilvalekvárfızı Verseny Szatmárcseke, augusztus 22-23.
XII. Szamos Party Találkozó, Tunyogmatolcs augusztus 23-24.
VIII. Szenke-parti nagyvásár, Penyige augusztus 24-25.
VII. Nemzetközi Diófesztivál, Milota augusztus 30-31.
Évente más-más település kapcsolódik még a rendezvénybe: Tiszabercel: Országos Felsı-tiszai
Halászléfızı Verseny, Túristvándi: Gyúrt tésztás népi ételek gasztronómiai fesztiválja, Panyola:
Határmenti Zenei Fesztivál, Nagydobos: Nemzetközi Sütıtökfesztivál. (A programokról
részletesebben a 8.11. mellékletben olvasható.)

4.3.2. 2. Jeles Napok a Beregben
40. ábra. A Jeles Napok a Beregben rendezvénybe bekapcsolódó települések
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2004-ben volt az elsı, azóta évente nagy összefogással megvalósult idegenforgalmi rendezvénysorozat. Több ezer vendég fordul meg sorra a falvakban, a szakemberek, a falvak vezetése is
meggyızıdhetett az összefogás életrevalóságáról. A bekapcsolódott nyolc falu mind külön
sajátossággal mutatkozik be. A rendezvények jellegében változatosak, a turistáknak is választási
lehetıséget kínálva. Általában tíz napon át tart a rendezvény, két hétvégével, de van olyan év,
hogy csak hétvégenként, így négy hétvégére tesznek programot. 2008-ban csak négy település
fogott össze ezzel a névvel, az Észak-Alföldi RIB csak ezeket támogatta anyagilag. A többi
település önállóan vagy a falunap részeként szervezte programját. Sorravéve az általános
programot (melyrıl részletesebben a 8.12. mellékletben olvasható):
Csaronda Parti Kulturális Fesztivál, Csaroda
Lónyay Örökség Napja, Lónya
Aratónap és a Beregi Keresztszemes Napja, Tákos
Boldog Békeidık Hangulata a Bárókertben, Beregsurány
Beregi Vadásznap, Vámosatya
Világok zenéje, vagy Színházi elıadás, Musical, Színház a kanyargó Tisza partján: Tivadar
Daróci Kenderes Napok Beregdaróc
Kuruc étkek fesztiválja Tarpa

4.3.2.3. Szatmár-Beregi Szilvaút
A Szatmár-Beregi Szilvaút Egyesület
A szilvaút, mint komplex és egyedi attrakció keretet ad egy- egy kistérség komplex turisztikai
bemutatásának és felfőzi azokat a turisztikai kínálati elemeket, látnivalókat, amelyek a szatmáriberegi térségben önállóan nem jelentenek kiemelt turisztikai vonzerıt. A hangsúly a
komplexitásra, az összehangolásra és az összefogásra helyezıdik, nem az egyéni kezdeményezésre. A szilvaút nem pusztán a szilva feldolgozott és piacképes termékeinek a megismerését
jelenti. A turista megismerheti a különbözı szilvafajták termesztését, feldolgozását a szilvából
készíthetı termékek körét, a tájegység természeti és épített vonzerıit, valamint gazdag
gasztronómiai

hagyományait.

A szilvaút tehát az idegenforgalom, a kultúra, a néphagyomány és a mezıgazdaság egymásra
épülését jelenti, mely egy egységes turisztikai termék kifejlesztésére kell, hogy törekedjen.
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Kisszilvaút Penyigétıl-Panyoláig: A szatmári tájegység településeit mutatja be az
alapanyag penyigei szilvától a végtermék Panyolai Elixírig (szilvapálinka). Ajánlott útvonal:
Penyige-Túristvándi-Szatmárcseke-Tiszacsécse-Milota-Sonkád-Kölcse-(Fehérgyarmat)-Panyola.
Nagyszilvaút Naménytól-Naményig: A szatmári és beregi tájegység minden érintet
települését bemutatja. Ajánlott útvonal: Vásárosnamény-Tákos-Csaroda-Beregdaróc-BeregsurányMárokpapi-Tarpa-Tivadar-(Fehérgyarma)t-Penyige-Túristvándi-Szatmárcseke-Tiszacsécse-MilotaSonkád-Kölcse,

(Fehérgyarmat)-Panyola-(Olcsvaapáti-Olcsva,kompátkelés)-Vásárosnamény.

(Kínálatuk és a szilvaút szolgáltatói részletesen a 8.13. mellékletben olvasható.)
A Szilvaút Egyesület marketingje
A szilvaút megvalósításának a feltételei már régóta adottak a térségben. Bár az elmúlt 50 évben
nagyon megcsappant az ártéri dzsungel gyümölcsösök mennyisége és a mezsgyehatáron díszlı
szilvafák is rendre fogytak, de az elmúlt 6-8 év gasztronómiai rendezvényei oda vezettek, hogy
mára újra érték a szilvafa telepítés. A szilvaút kialakításának alapvetı követelménye, hogy a szilva
feldolgozása során keletkezett termékek minıségbiztosítása és a turisztikai szolgáltatások
(kóstolás, bemutatás,) látnivalók egységes kínálata valósuljon meg.
A szilvaútban azokat a vonzerıket, tevékenységeket és késztermékeket kell bemutatni,
kóstoltatni és kapcsolni a térség egyéb turisztikai termékeihez, amelyek már évszázadok óta
készülnek ezen a vidéken. A feladat tehát a meglévı kínálati elemeket láncszerően összekapcsolni
és piacra vinni. A szilva feldolgozása során keletkezı termékek: aszaltszilva, szivalekvár,
szilvapálinka, szilvás ételek. Fontos hogy a minıségi termelés irányába fejlesszenek a vállalkozók,
akik nem csak saját szükségletre kívánnak termelni, hanem a vendégek kiszolgálását is vállalják. Így
tudnak ma már kóstolni és vásárolni a szilvaút szolgáltatóinál.
A megfelelı falusi környezet, a családias vendéglátás, a kielégítı szabadidıs programok és a
vendégszeretet ötvözve a gasztronómiai élvezetekkel és a kulturális hagyományok és
néphagyományok megismerésével új turisztikai termék térségünkben. A szabadidıs programok
(lovaglás kerékpározás, horgászat, vadászat, stb.), a kulturális programok, gasztronómiai és kulturális
fesztiválok többféle lehetıséget kínálnak a tartalmas idıtöltésre. A szilvaút megvalósítási tervében
szerepel egy Szilvafa Múzeumot, amely a turista számára bemutatja a különbözı fajtákat, és
garantálja a folyamatos feldolgozás bemutatását kora nyártól késı ıszig.
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41. ábra A Szilvaút településein kihelyezett információs tábla, Forrás: Szatmár-Beregi Szilvaút Egyesület

A Szilvaút marketing tevékenysége, eddigi tapasztalatok
– Minden „szilvautas” településen kihelyeztek egy köszöntı- és egy információs táblát (32
tábla), amelyen a szolgáltatók vannak feltüntetve.
– Az egyesület tagjai belföldi tanulmányút keretében ismerkedtek a legnagyobb hazai
tematikus úttal: a Villány-Siklósi Borúttal. Az ottani egyesület vezetıjével szakmai
kerekasztal beszélgetés során tapasztalatokat, ötleteket győjtöttek.
– Külföldi tanulmányútjuk során a romániai Szatmár megyébe több pálinkafızdét is
felkerestek, az egészen egyszerő, századeleji felszereltségőtıl a legmodernebb romániai
pálinkafızdéig. Tervek között szerepel a Szilvaút országhatárokon kívülre terjesztése,
hiszen az Avas-hegység lejtıin kiváló minıségő szilva terem, s annak párlata is
hasonlóan kiváló minıségő, mint ahogyan errıl személyesen is meggyızıdhettek. A
határokon (román és ukrán) átívelı Szilvaút ilyen formán egyedülálló lenne
– 2005-ben a Szilvaút 5 tagja 6 társukkal együtt megalakította a Szatmár-Beregi Pálinka
Lovagrend Egyesületet, tarpai székhellyel. Céljuk a szatmári a szilvapálinka népszerősítése
valamint a kulturált pálinkafogyasztás megismertetése, a pálinkakultusz elterjesztése.
– Az egyesület újságírói study tourt szervez, ahol legutóbb 14 szakmai újságíró vett részt.
– A Budapesti Utazás Kiállításon a Szilvaútról, mint tematikus útról szerveztek konferenciát.
– Elkészült az egyesület honlapja: www.szilvaut.hu címen érhetı el.
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– 2 fajta kiadványuk is elkészült: a „Kisszilvautat” és „Nagyszilvautat” bemutató leporelló,
valamint a Szilvaút szolgáltatóit felsorakoztató kiadvány.
– 7 regionális turisztikai kiállításon vett részt az egyesület (Pécs, Debrecen, Egerb, Miskolc,
Gyır, Nyíregyháza, Veszprém). A tapasztalatok pozitív visszajelzésekrıl szólnak. Az
emberek felkapják a fejüket a Szilvaút hallatán, sikere van a kiadványoknak is.
Remélhetıleg ennek eredményeként a belföldi turizmus számokban is mérhetı
megélénkülése várható a szilvautas településeken is.
4.3.2.4. Szilva termál és wellnessfürdı
Az egészségturizmus szempontjából a gazdag gyógyvíz kinccsel bíró Tiszántúl észak-alföldi
területén kiemelkedı jelentıségő, nemzetközi hírő Hajdúszoboszló és Debrecen. Az ÉszakAlföldön emellett Tiszakürt, Cserkeszılı, Mezıtúr, Túrkeve, Balmazújváros, Püspökladány,
Hajdúnánás, Kisvárda, és Nyíregyháza rendelkezik fürdıvel.
Vásárosnaményban a gyógyfürdınek a nyári szezonban az Atlantika Vízividámpark néven
ismert strand jelent konkurenciát elsısorban az élmény-fürdızık oldaláról. Mivel azonban a
tervezett fürdıberuházás elsıdleges profilját a gyógyászat képezi, az ezt illetve a rekreációs
szolgáltatásokat igénybevevı potenciális célcsoportok igényeit a jelenlegi strand nem elégíti ki. (A
Szilva termál és wellnnessfürdı legfontosabb jellemzıinek ismertetése a 8.14. mellékletben
olvasható.)
A Szilva termál és wellnnessfürdı marketingterve
A termékimage, ez esetben a Szilva fürdı arculati hatásosságának kulcseleme az egyediség,
a más egészségturisztikai központoktól különbözés feladata, ami a turizmuson belül nem egyszerő
feladat. A versenyelıny biztosításához ez természetesen nem elég, el kell tehát kerülni az
egészségturizmusra vonatkozó sztereotípiákat, különbözni kell a konkurenciától, aminek elérése
igazi kreatív feladat. Bekapcsolódik a Szilvaút is, hiszen a programnak fontos állomása lehet,
szlogen: Szilva-fürdı – gyümölcsözı egészség. Mivel a fürdınek nem lesz saját szállodája,
megállapodtak a helyi illetve a környékbeli szállodákkal és panziókkal, hogy a fürdı szolgáltatásait
építsék be a programcsomagjaikba.
4.3.3. SZATMÁR-BEREG TURISZTIKAI SZEMPONTÚ TIPIZÁLÁSA
Az idegenforgalmi terek tipizálása során számtalan problémával kell szembenézni. Számos
lehatárolási módszer létezik, azonban az elterjedt vonzerıalapú kutatások nem alkalmasak földrajzi
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téralkotásra. Kimondhatjuk, hogy az idegenforgalmi térfelosztás módszertana hazánkban sem
tekinthetı kiforrottnak. Rekreációs terekrıl, természeti, kulturális, speciális adottságú településekrıl,
térségekrıl beszélhetünk. Problémát vet fel a települések rangsorolása is, azonban az idegenforgalmi
potenciál értékelésére alkalmazott, 1997-ben elkészült országos vonzerıleltárt számos szakmai kritika
érte (AUBERT A.-HEGEDÜS V. 2007). Leggyakrabban a KSH felosztást használjuk, a térfelosztás
módszere még a termékcentrikus vagy funkcionális alapon történı tipizálás (MICHALKÓ G. 2001). A
szakemberek egy része szerint a tipizálás nem helyénvaló, nem segíti elıre a területfejlesztést.
Többféle kategorizálással próbálkoztam, célja az, hogy egyértelmően elkülönítsem, hogy
mely falvakban ér el bizonyíthatóan területfejlesztést a turizmus. Elsı probálkozásaim egyike a
Tájhasznosítási lehetıségek a Beregben – idegenforgalom fejlesztésének adottságai és lehetıségei
raszteranalízis segítségével (PRISTYÁK E. 2004). Helyzetelemzésre már az elızıekben sor került, e
az adottságok kimutatásához értékintervallumokat és súlyfaktorokat használtam (az adatlapot és a
részerdményt a 8.5. mellékletben bemutatom). A vizsgálatot GYURICZA L. magyar-szlovén határmenti vizsgálataihoz hasonlóan végeztem (GYURICZA L. 2001), az általa összegyőjtött mutatókat
részben kiegészítettem, például igyekeztem objektív módon a Beregbe érkezı támogatásokat is
értékarányosan kimutatni. Az értékek 1 km2-re vonatkoznak. A munka során M=1:100.000 térképet
használtam, 1x1 cm-es rácshálózattal. Az egyes paraméter által elkészített térképeket egymásra
helyzetem, s az azonos négyzetek értékeit súlyozott értékkel összegeztem. Egyes mutatókat terepi
bejárással, helyszíni megfigyeléssel vizsgáltam. Az értékelés végén a természeti és társadalmi
adottságok összegzésébıl kirajzolódni kezdett, hogy komplex turisztikai kiskörzetek különülnek el,
elhelyezkedésük határa kevésbé élés. Nem fejeztem be a teljes területre a vizsgálatot, ugyanis egy-egy,
akár egymást követı évben is átrajzolódott az összesítı térkép. Kiderült, hogy a humánerıforrás nem
megfelelı súllyal szerepel a kutatásban, és hogy térségünkben, az elmúlt 5-6 évben ez a meghatározó
hajtóerı. Túlértékeltem a természeti adottságokat, még ha térségünk vonzereje sokak szerint „az
érintetlen természet” is, emellett a szállás és étkezési lehetıségek is felülbecsült értékkel bírtak. Míg a
90-es években ezek jelentettek nagy vonzerıt, az elmúlt idıszakban az attrakciók, az élményszerzés, a
komplex turisztikai termékek jelentenek vonzerıt a turistáknak.

Miután a térség megismerésében is egyre nagyobb személyes tapasztalatra tettem szert,
más módszert alkalmaztam. Ennek legfıbb hátránya a szubjektivitás nagy aránya.
A kiválasztott minta a Szatmár-Bereg 76 települése, Bereg teljes egésze és a Szatmár északi
része, ugyanis ezen a terüketen jelentısebb a turizmus. Legjellemzıbb társadalomföldrajzi adatait
mutatom be, értékelem, turisztikai statisztikákat és vonzerıt értékelek, majd kísérletet teszek ezen települések turisztikai szempontú csoportosítására, tipizálására. A Fehérgyarmati (azaz a Szatmár szíve) és
a Vásárosnaményi (azaz a Bereg) statisztikai kistérségeket vizsgáltam. A Fehérgyarmati kistérség a
legnagyobb településszámmal (49) rendelkezı megyei kistérség, így a vizsgált területre 76 település
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esik, összesen 2 város és 74 község, összesen 1271 km2-en, 71.717 fı él a két kistérségben (2005). Ez a
térség az ország közepétıl az egyik fizikailag legtávolabb esı terület, elérhetısége útjaink
korszerősödésének köszönhetıen azonban jelentısen javul, remélhetıleg a mentális távolsága is
egyre csökken.
A turizmusnak épp az a sajátosság, miszerint a kereslet és a kínálat egy helyen, egy idıben
történik (MICHALKÓ G, 2005.) és az attitőd meghatározó, így egy-egy domináns vállalkozó, vagy
szakmai esetleg politikai váltás, változás teljes egészében megváltoztathatja egy falu életét, egyik évrıl a
másikra, mint ahogyan több faluban is ez történt (például: pozitív hatás: Panyola, Penyige, Tarpa,
Gulács, Jánd, negatív: Lónya, Vámosatya).
Mindezek tudatában, és az elmúlt évek változásait figyelembe véve, kezd kirajzolódni ebben a
térségben is, hogy mely falvak esetében ér el bizonyítható területfejlesztést a kulturális, falusi és aktív
turizmus, és melyek azok a falvak, amelyek más gazdasági szférában keresik megélhetési lehetıségeik
javulását. Mikrokörzetek lehatárolása nem célszerő ezen a kis területen, a társadalomföldrajzi mutatók
elemzése után országos, régiós turisztikai összehasonlítást teszek, majd rátérek a turisztikai szempontú
kategóriák megállapításának nehézségeire és végül egy összegzı térképen mutatom be az általam
megállapított típusokat.
A Felsı-Tisza-vidék üdülıterületbıl a Szatmár-Beregi síkságra esı területen található falvak
kereskedelmi és magánszálláshelyek vendégforgalmát 1996-2006. között a. 8.6. melléklet táblázata
összegzi. Vannak stabil vendégforgalmat lebonyolító falvak (pl: Beregdaróc, Jánd, Kölcse,
Szatmárcseke, Tarpa, Tivadar, Túristvándi), és vannak e tekinteben bizonytalan helyzető települések
(pl: Csaroda, Nagyar, Tiszavid, Vámosatya). Okai összetettek, elsısorban a humánerıforrás,
szakember hiánya, a szemléletmódbeli különbségek a meghatározóak.
A tipizálás alapját jelentı adatbázis a dolgozat 8.7. mellékletében megtalálható, azonban a
személyes ismeret, tapasztalatszerzés, és a mélyinterjúk módosították a statisztikai mutatók által
levezetett eredményeket, így azonban nem kerülhetı el a szubjektivitás. Mindezek alapján összegeztem az információkat, 6 típust állapítottam meg:
Megállapítható, hogy turisztikai szempontból nincs összefüggés a falvak mérete,
társadalomföldrajzi mutatói és vendégforgalmának alakulása között, ha már kiépült egy turisztikai
alapinfrastruktúra. A desztináció mögötti ismertség és marketing tevékenység határozza meg egyegy térség vendégforgalmát. Ezt néhány tényezı alapvetıen befolyásolja:
–

a település kulturális öröksége, épített örökség, annak ismertsége, hagyományaik,
irodalmi és egyéb ismertség

–

a földrajzi, közlekedési helyzete, még mikrotérségen belül is meghatározó
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–

a humánerıforrás szerepe, személyi adottságok, ezek közül is kiemelkedik a település
vezetésének hozzáállása, vagy civil szervezetek, egyesületek tevékenysége, esetleg
kistérségi turisztikai szakember

–

kiemelkedı a Tisza szerepe, bár a víziturizmus hatása nem olyan jelentıs, mint
gondolnánk.

–

természeti értékek, védett területek, ennek megtekinthetısége kialakulóban van itt a
Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet területén

A települések vonzerıleltáránál erısebb a befolyásoló tényezık. Mindezek alapján összegeztem
az információkat, emellett jelentıs szerepet játszott a személyes tapasztalatok megléte. Itt szólok
arról, hogy a Bereget jobban ismerem, mint a Szatmári térséget. 6 típust állapítottam meg, melyet
a 42. ábrán mutatok be.
A Szatmár-Beregi síkság falvainak turisztikai szempontú tipizálása:
1. Adottságok hiányában nem kapcsolódtak be a turizmusba: 19+7 település nem rendelkezik
vonzerıvel.
2. Természeti és/vagy társadalmi adottságokkal rendelkeznek, mégsem kapcsolódtak be a
turizmusba: 12+5 település nem hasznosítja elég hatékonyan az adottságait.
3. Természeti és/vagy társadalmi adottságai nem jelentısek, de humánerıforrás szerepe miatt
a turizmus növekszik: 8+5 településen elsısorban a turizmushoz való hozzáállás, a
területfejlesztés egyéb lehetıségeinek hiánya miatt ösztönzik a turizmusfejlesztést.
4. Természeti és/vagy társadalmi adottságokkal rendelkeznek, emellett a humánerıforrás is
preferálja a turizmusfejlesztést: 3+2 településen az elmúlt néhány évben kapcsolódott be a
turisztikai rendezvények sorába.
5. Adottságaik és a humánerıforrás szerepe miatt jelentıs a turisztikai tevékenység: ma már 7+6
település komolyan foglalkozik a turizmusfejlesztésével. Ezen falvak lakói és vezetése
már az 1990-es évek közepétıl tapasztalják a turizmus húzóágazati hatását.
6. Városok, központi szerepkörrel, a két központi kisváros nem hasonlítható össze a falvakkal,
ezért külön kategóriába soroltam.
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42. ábra. A Szatmár-Beregi síkság falvainak turisztikai szempontú tipizálása (Saját szerkesztés)

A 76 településbıl 18 emelkedik ki, ez 23%. Tehát a falvak közel negyedében ér el olyan
szintet a turizmus, amely jelentıs mértékben hozzájárul a gazdaság fejlıdéséhez, az életminıség
javulásához. A térség turisztikai adottságai kedvezıek, de meglévı vonzerı esetében sem biztosított
egy-egy falu idegenforgalmi fejlıdése. A fejlesztésekben egyértelmően legnagyobb szerepe a
humánerıforrásnak van. Remélhetıleg a Szatmár-Beregnek már kialakult a turisztikai miliıje, mely
módosította a róla kialakult országosan elterjedt negatív imázst.
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4.3.4. SZATMÁR-BEREG SWOT-ANALÍZISE
A SWOT-analízis készítése során arra törekedtem, hogy koncentrált formában jelenítsem
meg a helyzetelemzés következtetéseit, másrészt pedig az erısségek- gyengeségek, lehetıségekveszélyek összevetésével rámutassak a legfontosabbnak ítélt fejlesztési lehetıségekre. Figyelembe
vettem a helyzetértékelés és stratégiai program meghatározás során lebonyolított lakossági és szakmai
fórumon elhangzottakat, valamint a szakmai csoportok véleményét, kistérségi önkormányzatokhoz
beadott anyagait, melyek elég általános megfogalmazásokat tartalmaznak. A turizmus SWOT
analízise – a regionális turizmusfejlesztési stratégia tartalmi követelmények szerint felépített
szerkezetén belül – a helyzetelemzést/helyzetértékelést összekapcsolja a jövıképpel, illetve a
célok és prioritások rendszerével. Az Észak-alföldi régió turisztikai szempontú SWOT
elemzésének eredményei – amelyre a kistérségek turizmus fejlesztési stratégiája épül – a tervezık,
a turisztikai szereplık, illetve az egyeztetési eljárásba bevont szakértık véleménye alapján készült.
Erısségek

Gyengeségek

Lehetıségek

Veszélyek

- Periférikus elhelyezkedése
országos, regionális és megyei
viszonylatban.
- A határon átnyúló
kapcsolatok túlnyomórészt
lakossági – sokszor „fekete” –
kereskedelem.

- Románia, Ukrajna egyre
nagyobb mértékben vesz részt
az európai integrációban.
- A határon átnyúló gazdasági
kapcsolatok köre bıvül.
- A keleti-híd szerepét
kihasználva, a leszakadást le
lehet állítani, sıt meg lehet
fordítani

- A határon átnyúló
szennyezések és árvizek
veszélyeztetik a természeti
környezetet, a létbiztonságot
és az épített környezetet.
- az ukrán határ nem része a
schengeni övezetnek.
- fejlesztések elmaradása, a
perifériahelyzet
megmerevedése

- Néhol még mindig hiányos a
közmőellátottság:
szennyvízelvezetés, hulladékkezelés, megoldatlan a bel- és
csapadékvíz elvezetése.
- Gyakori az ár- és
belvízveszély.
- A telekommunikációs
infrastruktúra kiépítettsége
nem megfelelı színvonalú.

- Az M3-as autópálya és az
S49-es gyorsforgalmi út
megépítésével a térség
elérhetısége javul, logisztikai
szerepköre erısödik.
- Az EU-s pénzügyi
támogatásokra történı
pályázatok nyomán jelentıs
infrastrukturális és
környezetvédelmi beruházások
valósulnak meg.
- A nemzetközi repülıtér
szolgáltatásai
Szatmárnémetiben egyre
jobban hozzáférhetıbbé
válnak.

- Természeti-környezeti
katasztrófák következnek be
(árvíz, belvíz, aszály).
- Természeti-környezeti
értékek (élıvizek, növény- és
vadállomány) károsodnak az
ökológiai szemlélet hiánya
következtében.
-a nagy infrastrukturális
programok, illetve projektek
megvalósítása bizonytalan

Geopolitikai tényezık
- A térség országos
viszonylatban is egyedülálló:
hármashatár
-védett természeti értékekben
bıvelkedı terület.
- Nemzetközi határátkelık

Infrastruktúra
- Megfelelı infrastrukturális
kiépítettség.
- Jelentıs infrastrukturális és
környezetvédelmi
beruházások elıkészítése.

- Nem megfelelı a
tömegközlekedés.

Humán tényezık
- Az oktatási intézményekkel
való megfelelı ellátottság.
- Jelentıs létszámú képezhetı,
szabad munkaerı.
- Nagy túlélési- és
alkalmazkodóképesség az
emberek többségében.
- A lakosság

- Jellemzıek a negatív
- Kormányzati szándék a
demográfiai folyamatok:
speciális munkaerı-piaci
elvándorlás, term. fogyás,
programok körének bıvítése.
elöregedése
- Az oktatási struktúra tudatos
- Alacsony a gazdasági aktivitás. fejlesztése, átalakítása.
- Magas az eltartottak aránya. - Munkanélküliek
- Magas a tartósan munka
versenyképessé tétele,
nélkül lévık aránya.
átképzése.
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- A hátrányos helyzető
népesség aránya növekedik.
- A képzett munkaerı
elvándorlása felgyorsul, a
megfelelı minıségő
munkahelyek hiánya és az
alacsonyabb kereseti
lehetıségek következtében.

lokálpatriotizmusa,
áldozatvállalása rendkívül
magas.
- Az átképezhetı munkaerı
állomány potenciálisan
rendelkezésre áll

- Nı a halmozottan hátrányos
helyzető romák aránya.
- A jövedelmek alacsonyak.
- Rendkívül magas a szociális
ellátásra szorulók száma.
- Magasan képzett
szakemberek elvándorlása.
- Társadalmi önszervezıdések
szintje alacsony.
- Az értelmiség elvándorlása
folyamatos.

- Cigány lakosság bevonása a
termelésbe
- Hagyományteremtı,
kulturális kapcsolatok
erısíthetık, építhetık az
ukrajnai-kárpátaljai
településekkel.

- Halmozottan hátrányos
helyzető rétegek szociális
válsága tovább mélyül.
- az etnikai feszültség
fokozódik.
- A térség országon belüli
megítélése tovább romlik.
- A kistérség elnéptelenedése
folytatódik, ezen belül is az
értelmiség elvándorlása
folytatódik.

Gazdaság
- Nagy termelési tapasztalat és
hagyomány az agrárágazatban.
- Kedvezı adottságok a
gyümölcs- és
zöldségtermesztéshez,
állattenyésztéshez.
- Jelentıs és fejleszthetı a
feldolgozóipari (fa-, textil-,
cipı- és élelmiszeripar)
hagyományok és kapacitások.
- Alacsony szintő a térség
környezet-terhelése.
- A Záhonyi Vállalkozói
Övezet a térség nagy részét
lefedi.
- Beregdaróci gázfogadóállomás hulladékhıjének
hasznosítása.
- biogazdálkodás alapjai,
feltételei adottak

- A befektetıi érdeklıdések
- A KKV-k, illetve az egyéni - Az M3-as autópálya és az
S49-es gyorsforgalmi út
elmaradnak.
vállalkozók kevés számú
alkalmazottat foglalkoztatnak. megépítésével a térség
- A mezıgazdaságban a
- A nagy foglalkoztatók aránya logisztikai szerepköre erısödik. szervezıdések elmaradása
- Felértékelıdik a gazdasági
miatt a versenyképesség
alacsony.
együttmőködések (beszállítói, tovább csökken.
- A vállalkozások többsége
tıkehiánnyal küzd. Innovációs értékesítési hálózat, új típusú - A „fekete” gazdaság súlya
szintjük alacsony.
szövetkezetek) szerepe.
nem csökken.
- Stabilizálódnak a családi
- A konkurencia a
Kényszervállalkozások
gazdaságok, megerısödnek a mezıgazdaság területén
- A zöldség és
gyümölcstermelés szerkezete társas agrárgazdasági
erısödik.
elavult, kevés a biogazdálkodás vállalkozások
- Várhatóan a keleti piacok
és az agrár-környezetvédelem. - Növekszik az agrártovábbra is stagnálnak,
- Az ipari parkok nem töltik környezetvédelem, illetve az politikai instabilitás alakul ki
be funkcióikat.
alternatív vidéki tevékenységek ezeken a piacokon.
- A mezıgazdasági termények szerepe.
- Mezıgazdasági termelés
felvásárlása nincs megfelelıen
hatékonysága és érvényesülési
koordinálva, így a felvásárlók
képessége tovább romlik.
gyakran monopolhelyzetben
vannak.
- Kevés jól mőködı
mezıgazdasági vállalkozás

Intézményrendszer, egyéb tényezık
- A fejlesztések koordinálására
kialakított szervezetek
rendelkezésre állnak.
- Egyre hatékonyabban
mőködnek a kistérségi irodák.
- Élı testvérvárosi, települési
kapcsolatok.

- A fejlesztési stratégiák túl
általánosak, minden gazdasági
területet fejleszteni akarnak.
- Az önkormányzati
intézmények mőködtetéséhez
és/vagy fejlesztéséhez
szükséges források
elégtelenek.
- A civil szervezetek hiánya és
alacsony aktivitása.

- Az EU-s fejlesztési források
jelentısen bıvülnek.
- Felértékelıdnek az
összefogásra épülı
fejlesztések.
- A kistérségek szerepe
növekszik a programok
megvalósításában.

- A gazdasági társadalmi
leszakadás fokozódik.
- A térségen belüli települések
közötti fejlettségi különbségek
növekednek.
- A hazai és az EU-s fejlesztési
források fogadására való
hatékony felkészülés hiányos.

-Korszerőtlen,
balesetveszélyes vasútállomás,
rekonstrukciója nem várható.
-A megye további térségei
nehezen megközelíthetık.
-A megyében nagyon alacsony
a vasútsőrőség.
-Autóval, busszal történı
utazás esetén viszonylag
hosszú menetidı.
-Kevés kerékpárút.
-Folyami kikötı megléte a
Tiszán

- Az M3-as autópálya tovább
építése
- Inter City hálózat fejlesztése.
- Kerékpáros turisták számára a
kerékpárok szállítása vasúton.
- Jelenleg még kis terheléső
közutak, jelentıs növekedést
károsodás nélkül nem bírnak.
- Vízi úton nincs menetrend
szerinti közlekedés
- Nem megfelelı a kikötıkiépítettsége
- Az árvízi töltések potenciális
túra útvonalak: kerékpáros,
lovas, gyalogos.

-A megye vasútvonalainak
folyamatos romlása.
-A vasútállomásokon
uralkodó állapotok esetenként
riasztóak.
-A forgalomszervezés nem
követi a növekvı közúti
forgalmat.
-Nem biztosítják az
alacsonyabb rendő utak
folyamatos karbantartását.
-A keleti turisták nem
megfelelı közlekedési morálja
veszélyessé teszi az autózást.

Közlekedés
-A megyeszékhely
Budapestrıl jól
megközelíthetı vasúton.
-A megye útsőrősége
megfelelı.
-Valamennyi település
közúton megközelíthetı.
-Kiépített nemzetközi
határátkelık mőködnek.
-A kis forgalom miatt a
közutak és a Tisza menti
töltések egyaránt alkalmasak a
kerékpározásra.
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Turizmus
• értékes természeti és
• a turizmus számára elınyös • a környezetvédelmi
• az ökológiai szemlélet hiánya
kulturális adottságok
földrajzi-geológiai adottságok infrastruktúra alacsony
• környezetvédelmi
• a turisztikai fejlesztések
beruházások elmaradása,
• védett természeti területek, színvonala (pl.
jobban kihasználják a
hulladéklerakók)
levegı, talaj- és vízminıség
kedvezı környezeti állapot
kistérségek elınyeit
• Tisza és vízhálózata –
• nem kellı társadalmi
romlása
• térségi együttmőködések
egyedülálló ökoturisztikai érték igényesség a természeti és
• idıjárási szélsıségek gyakori
– zöldfolyosó
mővi környezettel szemben növekedése
elıfordulása
• megújulási törekvések
• országosan is gazdag
(települési
• árvizek és folyószennyezési
települési és térségi
vadállomány
kép, közterületek állapota)
kockázatok a Tiszán
• vonzó természeti adottságok, • a települések eltérı turisztikai összefogásban
• infrastrukturális
•fejlesztési tervek
tájképi látványértékek (pl:
fejlettségi szintje és eltérı
nagyberuházások elhúzódása
összehangolása
hagyásfás rétek)
fejlesztési érdekei
• ágazati és térségi érdekek
• javulhat a
• javuló infrastrukturális
• térségi integrációs
közötti feszültségek
megközelíthetıség/elérhetıség fennmaradása
alapellátottság
tevékenység elégtelensége
• M3 autópálya és a Debreceni • a közlekedési infrastruktúra • a határon átnyúló
• nem javulnak a turizmusban
repülıtér jó nemzetközi
fejletlensége
kapcsolatok jobb kihasználása érdekelt kkv-k hitelhez jutási
megközelítési lehetıséget kínál • kedvezıtlen megközelítési • felértékelıdhet a térség
feltételei
• hagyományokon alapuló
lehetıségei
határmenti fekvése, a
• a régió falusi térségeinek
gazdálkodás
• kis- és középvállalkozások határmenti együttmőködés
társadalmi-gazdasági helyzete
• Nyíregyháza (esetleg
fejletlenek, az együttmőködés erısítésével vonzóbbá tehetı a tovább romlik
Debrecen) fejlett funkciókkal gyenge
külföldi turisták számára
• nem halad elıre a
rendelkezı vonzásközpontok • alacsony szintő a fejlesztések • szakemberképzés és
települések, megyék
• a térség lakossága
hasznosítása
továbbképzés, képzési
együttmőködése
vendégszeretı
• sok a kényszervállalkozás,
struktúra fejlesztése
• a feketekereskedelem és a
• élı gasztronómiai
melyekben hiányos a
• jók a feltételek egy komplex bőnözés erısödése a
hagyományok,
felkészültség, szakképzetlenség turisztikai kínálattal rendelkezı határtérségekben
• biogazdálkodás
• kevés a nyelveket beszélı
kistérség kialakításához
• fizetıképes kereslet alacsony
• kulturális örökségvédelmi
szakszemélyzet
• fokozható a turisztikailag
szintje
• a belföldi és a beutazó
területek és épített környezeti • nem kellıképpen kiépített vonzó, kiajánlható
turizmus visszaesése
emlékek sokszínősége
idegenforgalmi infrastruktúra rendezvények, események
• nem javul az együttmőködési
• fejlett turisztikai települések • komplex turisztikai termékek száma
és intézmények
hiánya (fejletlensége)
• a turisztikai szezon térbeli - készség a térség turisztikai
résztvevıi között
• a regionális turisztikai
• kevés a minıségi szálláshely idıbeli meghosszabbodása
• csökkenı pályázati
intézményrendszer
• kevés a jó minıségő szálloda • a hazai turisták növekvı
kiépítettsége
• a kistérségek és a régió
érdeklıdése a Szatmár-Bereg lehetıségek, költségvetési
• Hajdúszoboszló nemzetközi turisztikai ismertsége nem
kínálata iránt
források
ismertsége
megfelelı
• pályázati lehetıség bıvülése • szők forráslehetıségek a
régiómarketingre
• kiépítetlen kistérségi
• pályázati aktivitás és
szervezı-információs háttér hatékonyság növekedése
• versenytársak megerısödése
• a piackutatás fejletlen, nem • javulhat a turizmus
• erısödik az országon belüli,
specifikus
preferálása, bıvülhetnek a
illetve a határon túli konkurens
kormányzati források
desztinációk
• növekvı nemzetközi és hazai versenyképessége
kereslet a turisztikai régiómarketing javulásával
• a fedett fürdık építése révén
csökkenı szezonalitás és
attraktív befektetıi környezet
• Tisza-parton több helyen van
lehetıség üdülıhely
kialakítására
• Növekszik az igény a
turizmus speciális területei
iránt (pl. vízi, falusi, öko-,
kerékpár- és vadászturizmus).
• Növekszik az igény a
kombinált, a határokon
átnyúló idegenforgalmi
szolgáltatások iránt.
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A SWOT elemzés országos-regionális-megyei-kistérségi-helyi szinten
Megítélésem szerint nem elég feltárni egy adott térség több szempontú erısségeit,
gyengeségeit, lehetıségeit és veszélyeit, hanem a turisztikai fejlesztések szempontjából fontos
vizsgálni, hogy milyen szinten jelennek meg a pozitív és negatív adottságok, a lehetıséget milyen
szinten kell érvényesíteni. Ennek tudatában állítottam össze egy táblázatba rendezve a SWOT
eredményeit. A regionális szinthez hozzávettem az euroregionális szintet is, hiszen területünk hármas
határmenti térség.
A SWOT analízisbıl is kitőnik, hogy térségünk turizmusának legfontosabb alapja a
természeti és kulturális környezet állapota, és a már meglévı vonzerık alaposabb felhasználása. Ez
azonban ma már kevés a turisztikai kínálatok piacán, ezért van szükség olyan attrakciófejlesztésre,
amely megszervezésével élményszerően kerül kapcsolatba a turista. Ezt jól szolgálják a
hagyományok.
A jól mőködı turizmus alapfeltétele az infrastrukturális ellátottság megfelelı színvonala,
a megfelelı gazdasági helyzet, és a humán erıforrások minimum elégséges színvonala. Ezek
a problémák azonban legalább megyei, de inkább regionális és országos szinten orvosolhatók.
(Többször találkoztam már azzal a helyzettel, hogy az ide érkezı vendég nem, vagy csak nehezen
tudott házitejet, esetleg túrót vásárolni egy hagyományosan szarvasmarha-tenyésztı területen.
A Friesland cég termékeit tudta csak itt is megvásárolni.

Humán
infr.

InfraKulturális Természeti
struktúra hagyomány adottság

Országos szint
- Szatmár-Beregi
Tájvédelmi Körzet
- vízhálózat

ERİSSÉGEK
Regionális szint Megyei szint
(Euroregionális)
Felsı-Tisza-vidék

Mőemlékek

M3-as autópálya
kiépült
Nyíregyházáig

Nemzetközi
határátkelık

Alacsony
iparosodás-nincs
ipari szennyezés

Turisztikai
szakemberképzés
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Térségi szint

Helyi szintő

Ökoturizmushoz
alkalmas
környezet

Folyók menti
homokpadok

Mőemlék jellegő
épületek

Régi településszerkezet
Tájházak

Települések
megfelelı
infrastrukturája, epont.
Hagyományos
vendégszeretet

Turizmus

Gazdaság

Tıke
invesztálása a
turizmusba
Növekvı igény az A turizmus fejlıdése
Tranzitforgalom
ökoturizmusra
Nemzetközi Tiszatúra
Nemzetközi
gasztronómiai
fesztiválok

Infrastrukturális
fejlesztések

Néhány jól
mőködı kkv.

Falusi turizmus
megyei
szervezete

Kistérségekben
már preferálják a
turizmust.
Néhány jól
mőködı
turisztikai kkv.
Térségi turisztikai
kiadványok
Tájékoztatótáblák
bıvülése
Tájspecifikus
vendéglık

Sok kistermelı
Biogazdaságok

GYENGESÉGEK

Turizmus

Gazda- Humán Infrastruktúra Kulturális
ság
infr.
hagyomány

Természeti
adottság

Országos szint
A Hortobágyi
Nemzeti Park
nem támogatja
a SZBTK
turisztikai
fejlesztését
Mőemlékek

Regionális szint
(Euroregionális)
a Tisza vízjárása,
szennyezettsége
nem
kiszámítható

Megyei szint

Kevés kult. értékkre
irányított céltúra

Nem
megfelelı
színvonalú
vasúti
közlekedés
Nyelvtudás
hiánya

A
szolgáltatások
színvonala
nem mindig
ellenırzött

Kevés
kerékpárút

Szakképzetlen
munkaerı
elvándorlás
Sok
kényszervállalkozás
Modern gazdaságok
hiánya
Összehangolt
fejlesztés hiánya
A megye-székhely
nem épít eléggé a
kistérségekre
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Térségi szint

Helyi szintő

Környezeti
tudatosság hiánya
Partszakaszok
szennyezése
Vadkempingek

Környezeti
tudatosság
hiánya

Mőemlék jellegő
épületek
elhanyagolása
Kiaknázatlan
népmővészeti
hagyományok
Hosszú
menetidık, sok
átszállás,
csatlakozás
nehézségei
Halmozottan
hátrányos
települések
Elöregedés

Komplex
termékek hiánya
Marketing
gyengesége
Térségi turisztikai
kiadványok kevés
száma
Internetes
információk
hiánya

Helyi üzletek
áruválsztéka
kevés
Szolgáltatások
színvonala
nagyon eltérı

Gazda Infrastruktúra Kulturális Terméság
hagyomány szeti
adottság

Országos szint

Regionális szint
(Euroregionális)
Tisza ökorégió
létrehozása

LEHETİSÉGEK
Megyei szint

Térségi szint

Helyi szintő

Botanikusok,
kutatók nagyobb
számban
fogadása
Népmővészet
iránt
érdeklıdıknek
programcsomag
elıallítása

Több tanösvény,
akár a Túron vízitanösvény
létesítése

M3-as tovább
építése

Turizmus

Helyi
termékek
értékesítése
Több
turisztikai
pályázat
benyújtása
Monitoring
rendszerek
alkalmazása

Regionális
turisztikai
fejlesztéshez
nagyobb
alkalmazkodás

Vízparti
fürdıhelyek
megfelelı
infrastrukturájának
kialakítása
(öltözık,
illemhelyek)

Munkahelyteremtés
fiatalok számára a
turisztikai
szervezetekben,
vállalkozásokban

Elı és
utószezonra
további
programcsomag
kialakítása
Civil szervezetek
nagyobb
bevonása

Kölcsönzı és
szervízhálózat
kiépítése
(kerékpár, kenu)

VESZÉLYEK

Gazdaság

Humá
InfraKulturá- Természeti
n infr. struktúra
lis
adottság
hagyomány

Országos szint

Regionális szint
(Euroregionális)
Esetleges
folyószennyezés

Megyei szint

Tıkehiány
fokozódása
Nem megfelelı
minıségő
mezıgazdasági
termékek
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Térségi szint

Helyi szintő

Sok turista esetén a
természetes
élıhelyek
nyugalmának
háborítása
Globalizáció hatása
a
néphagyományokkal
szemben
Közlekedési
problémák, vasúti
megközelíthetıség
hiánya és nehézkes
volta
Összefogás hiánya
Bőnözés terjedése

Áradások alkalmával
jelentıs partváltozás

Adódó
környezetszennyezés
Hulladéklerakás
problémái
Egészségügyi
szolgáltatások
elérhetetlensége

Turiz-mus

Szolgáltatások
nem
megfelelı
színvonala

Fesztiválok idején a
táji terhelhetıség
túllépése
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Etikátlan viselkedés

5. SZATMÁR-BEREG TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI LEHETİSÉGEI
Ebben a fejezetben röviden ismertetem, hogy melyek lehetnek a térség általános fejlesztési
irányai. Ezt követıen részletezem és értékelem a térségre vonatkozó turisztikai fejlesztéseket,
országos, regionális és helyi szinteken. Majd a fejlesztési tervek konvergenciáját mutatom be. A
különbözı regionális operatív programok összetartása eredményezheti csak, hogy valójában
komplexen fejlıdjön a térség, amihez a turizmus már rövidtávon, és jelentıs mértékben
hozzájárulhat, de nem önmagában képes vidékfejlesztésre.
5.1. AZ NTS ÁLTALAM KUTATOTT TÉRSÉGRE VONATKOZÓ FEJLESZTÉSI
ELKÉPZELÉSEINEK VIZSGÁLATA
Napjaink turisztikai tervezésének alapdokumentációja a Nemzeti Turizmusfejlesztési
Stratégia (2005-2013), mely egy hosszútávú, átfogó fejlesztéseket megalapozó stratégia. Fı
célkitőzésként az életminıség javítását jelöli meg a turisztikai fejlesztések hatásaként. Ez is
alátámasztja a dolgozatom egyik eredményét, miszerint Szatmár-Beregben a turizmus egyik fontos
hozadéka a jövedelemkiegészítési lehetıségek biztosítása.
A fejlesztési startégiák kialakítása érdekében az alábbi prioritások megvalósítása feltétlen
szükséges Szatmár-Bereg további turisztikai fejlıdéséhez.
Elsıként (egyetértve az NTS programjával) a kutatások, felmérések, a turizmus természeti
és szociális hatásainak számszerősítésére, a pozitív hatásainak közérthetı módon történı
bemutatása feltétlen szükséges. Ezáltal bebizonyítani a Szatmár-Bereg egész lakosságának, hogy a
turizmusfejlesztés eredményei jó irányban hatnak az életminıségre. Az a szemléletváltás,
miszerint nem csak a mezıgazdaságból lehet megélni tovább kell, hogy folytatódjon!
Másodsorban az attrakciófejlesztés továbbra is nélkülözhetelen. Kiemelt és regionális
termékek fejlesztése, termékfejlesztési stratégiák illetve koncepciók készítése szükséges, hogy
érdekessé és vonzóvá tegyük e desztinációt. Törekedni kell az alaposan kidolgozott stratégiák
megvalósítására. Ebben segítséget jelentene, ha a pályázatok úgy kerülnének kiírásra, hogy ne
ahhoz igazítsuk az elképzeléseket. Ezáltal a különbözı szakmai térségi szintek hatékonyabb
együttmőködése is megvalósulna.
Továbbá a turistafogadás feltételeinek javítása, az emberi erıforrás fejlesztés és a
hatékony mőködési rendszer kialakítása az NTS által kidolgozott módon a Szatmár-Beregre nézve
is érvényes. Felsorolom a térségünkre nézve általam elengedhetetlennek tartott intézkedéseket:
– turisztikai szempontokra épülı közlekedési stratégia és fejlesztések összehangolása
– szálláshely-fejlesztés ösztönzése
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– közúti közlekedés feltételeinek javítása, hálózatkorszerősítés
– összefüggı országos kerékpárút-rendszer létrehozása
– vasúti létesítmények színvonalának emelése és turisztikai hasznosítása
– Tisza nemzetközi vízi úttá nyilvánítása
– törzsvendégkör kiépítését elısegítı eszközök alkalmazása
– oktatási intézmények és a turisztikai vállalkozások hosszú-távú stratégiai
együttmőködésének ösztönzése
– desztinációmenedzsment szervezeti rendszerének, feladatainak kialakítása, végrehajtása
– belföldi turizmus fejlesztése
– partnerség erısítése a turizmus terén a közigazgatási és szakmai szervezetekkel
– turisztikai oktatás korszerősítéséhez való hozzájárulás.
A fentieken túlmenıen a horizontális célok közül a következık jelentenének számottevı fejlıdést
Szatmár-Bereg turizmusában:
– hátrányos helyzetőek üdülési csekkrendszer bevonása
– a kisebbségek és fogyatékos emberek foglalkoztatásának ösztönzése az ágazatban
– határon átnyúló desztináció fejlesztés támogatása
– ifjúsági turizmus fejlesztési koncepciójának kidolgozása.
5.2. ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ TURIZMUS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA TÉRSÉGI
VONATKOZÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE ÉS KIEGÉSZÍTÉSE
Az Észak-alföldi régió turizmusfejlesztési stratégiája az Európai Unióban alkalmazott
regionális tervezés gyakorlatának megfelelı alapelveket követi. Olyan kerettervet vázol fel, amelyben
lehetıséget biztosít a szereplık szabad mozgásterének, megköveteli a hatáskörök decentralizációját,
ösztönzi a partnerségi együttmőködést, a fenntartható fejlıdés elvét és a stratégia megvalósítása
során a legszélesebb együttmőködésre számít. A turisztikai stratégiai célok megvalósítását 4
stratégiai program keretében kívánja megvalósítani. Az Észak-alföldi Régió turizmusfejlesztési
elképzelése véleményem szerint is lefedi a régió 2007-2013 közötti idıszak alapvetı tennivalóit:
– vonzerı- és attrakciófejlesztés (1)
–

fogadási feltételek javítása, szolgáltatásfejlesztés (2)

–

régiós turisztikai marketing tevékenység fejlesztése (3)

–

szervezeti és mőködési feltételek javítás (4).

Ezekbıl a stratégiai programokból vezetik le a fejlesztési irányokat/alprogramokat, amelyek a
regionális turizmusfejlesztési stratégiánkban szövegesen is kifejtésre kerülnek.
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Alprogramok, fejlesztési irányok
1.1 Gyógy- és wellness turizmus
1.2 Üzleti- és konferenciaturizmus
1.3 Tiszai- (vízi)turizmus
1.4 Örökségturizmus
1.5 Öko- és falusi turizmus
1.6 Golfturizmus
2.1 Szálláshelyek kínálatának bıvítése
2.2 Vendéglátás mennyiségi és minıségi
feltételeinek javítása
2.3 Közlekedési helyzet és elérhetıség javítása
2.4 Turistabarát környezet kialakítása

3.1 Kommunikációs stratégia kidolgozása
3.2 Régiómarketing eszközök fejlesztése
3.3 Turisztikai információs szolgáltatások fejl.
3.4 Turisztikai márkaképzés támogatása
3.5 Turisztikai háttérkutatások
4.1 Humán erıforrások fejlesztése
4.2 Információs és telekommunikációs rendszer fejl.
4.3 Turisztikai szervezetek és hálózatok
4.4 Határos régiókkal való turisztikai hálózati rendszer
kialakítása
4.5. Innováció támogatás, interdiszciplinális
területeken

Szatmár-Bereget érintı stratégiai programok és fejlesztési irányok
A megfogalmazott 4 stratégiai program közül térségünkben a vonzerı- és
attrakciófejlesztés emelhetı ki, ezen a területen lehet a desztináció sajátosságait jól érvényesíteni.
A fogadási feltételek, a marketing és a szervezeti mőködés területén is feltétlen elırelépés
szükséges, de ezek gyakorlatilag az alapinfrastruktúra részeként jelentkeznek.
Véleményem szerint elırelépés a következı fejlesztésektıl várható: Tiszai- (vízi) turizmus,
örökségturizmus és öko- és falusi turizmus.
Tiszai- (vizi) turizmus
Napjaink turizmusában a többi között két igen jelentıs trend rajzolódik ki: egyrészt
növekszik a szabadidı aktív, mozgással egybekötött eltöltésének az igénye, másrészt egyre
nagyobb hangsúlyt kap a természetközeliség. Mind a két elvárást kielégíti a víziturizmus, amelynek
népszerősége ennek következtében gyorsan növekszik. A turizmus ezen fajtája az Észak-Alföldön
igen jelentıs adottságokkal rendelkezik. A Tisza összekötı a három megye között, valamint a
régió és a társrégiók között is. A folyó és partszakasza egyben vonzerıt képvisel a vízi-sportok
mellett – a lovaglás, a kerékpározás és a természetjárás hívei számára. Mindez lehetıséget nyújt
többcélú fejlesztések megvalósítására és a regionális együttmőködés erısítésére. A horgászat mellett
a strandolás és a túrázás adja a Tisza és a többi folyó fı turisztikai vonzerejét. A strandok tisztasága,
rendezettsége, egészségügyi és más szolgáltatásokkal való ellátottsága azonban még sok kívánnivalót
hagy maga után. A túrázás is ma még „túl romantikus” környezetben zajlik, a természeti szépségét
nem egészítik ki szolgáltatások, az egész szakasszon nincs egy vízparti benzinkút, kevés a kikötı, a
szálláshely, az információ, hiányoznak a szemétgyőjtık, a nyilvános illemhelyek. A vízparti turizmus
egyik jellemzı formája a partközeli vadkempingezés, amelynek alig van gazdasági hozama, emellett
környezeti károkat okoz. A hosszabb tartózkodással járó vízparti üdülés szálláshelyei zömmel a
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magánnyaralók. Így a viziturizmus jelenleg az önkormányzatoknak inkább csak gondot jelent és
bevétel alig származik belıle. Az igazi orvosláshoz a turizmus feltételeinek a javítása szükséges.
Célcsoportként a nyugat-európai lakosságból a fiatalok és a középosztály családos tagjai
vesznek részt elsıdlegesen a viziturizmusban. Ebbıl a szempontból Németország jelenti az
elsıszámú fogyasztói kört. A hazai nagyvárosi fiatalok és a középosztály jelenti a másik nagy
célcsoportot. Probléma, hogy a turisztikai vállalkozások ezeken a területeken ma még jórészt
fejletlenek, a mőködtetésükhöz szükséges infrastruktúra (pl. viziút, kikötı stb.) hiányzik vagy
fejletlen. Elınye, hogy széles társadalmi réteg vonható be a turizmus ezen fajtájába, a természetközeliség növeli a turista környezetvédelmi tudatát.
A megvalósításához szükséges alapfeltételek: a viziturizmus jelentıs tárgyi igénnyel
rendelkezik, megfelelı fogadóbázis (kempingek, motelek, kikötık stb) és személyi háttér
kialakítása, megfelelı színvonalú szolgáltatások kialakítása, együttmőködés a turizmus egyéb
fajtáival.
Szükséges intézkedések:
A viziturizmus feltételeinek javítása érdekében:
–

a folyók nyújtotta turisztikai vonzerı felhasználásához projektek kidolgozása

–

partmenti szolgáltatások kialakításánál a lovas-, a kerékpáros- és a természetjáró
turizmus igényeinek a figyelembe vétele

–

a környék látnivalóit is felölelı túraútvonalak kialakítása és kiajánlása

Kikötı- és infrastruktúra-fejlesztés területén:
–

a meglévı strandok fejlesztése, új strandok és sátorozó helyek kialakítása, kikötık
fejlesztése a vízi-sportok számára

–

szálláshely, kemping, vendéglátó létesítmények, pihenı- és parkolóhelyek fejlesztése

–

nagyhajó kikötı létesítése parti szolgáltatásokkal, (a Tiszán a Rétköz területén,
Gávavencsellı térségében 2008 tavaszán megkezdtek egy, a jelenlegi turisztikai
igényeknek is megfelelı kikötı építését).

A vizitúrák és képzések szervezése tekintetében:
–

összehangolt fejlesztések (körutazások, Tisza-menti fesztivál)

–

tutaj-túrák szervezése a Felsı-Tiszától Szegedig

–

szervezı-képzıközpont és szabadidı-üdülıközpont létrehozása.
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Örökségturizmus
Az Észak-alföldi Régió kiemelt turisztikai terméke az örökségturizmus. E kifejezést a
kulturális értékeken alapuló turizmus értelemben használom, amely egyúttal turisztikai vonzerıként
hasznosítható. A kulturális turizmusnál tágabb fogalom. Az örökségturizmus tekintetében meg kell
különböztetni a kiemelt termékek körét, melybıl Szatmár-Beregben jelentıs számú található: a
kulturális örökség helyszíneit (templomok, haranglábak, csónakfejfás temetı, irodalmi emlékek,
tájházak, múzeumok, Lekvárium háza, ipartörténeti mőemlékek), a Szatmár-Bereg natúrparkot, a
falusi turizmus kiemelt rendezvényei, a szilvaút A régió e kategóriába sorolja legjelentısebb
vonzerejét, a Hortobágyi Nemzeti Parkot. Hortobágy illetve Hajdúszoboszló, mint szintén
nemzetközileg ismert vonzerı közelségét volna célszerő jobban kihasználnia térségünknek.
A gasztronómia fejlesztésének célja a kulináris értékek turisztikai termékként való
hasznosítása. El kellene végre érni, hogy nemcsak a fesztiválok, rendezvények ideje alatt lehessen
például megkóstolni a cinkét, az éttermek feleljenek meg mind a külföldi, mind a belföldi turisták
által támasztott minıségi elvárásoknak, a lehetı legtöbb étteremben legyenek tájjellegő ételek,
idegen nyelvő étlapok és nyelveket beszélı udvarias felszolgálók. A gasztronómia fejlesztéséhez
szükséges jobban elısegíteni az ıshonos és hagyományos állattenyésztést, növénytermesztést. A
Ösztönözni ezek vendéglátásban való felhasználását. Szilvaútba több étkezési lehetıség is
biztosítható. Az Észak-alföldi régióban kiemelten fejleszti a gasztronómiai rendezvényeket. A
Szatmár Fesztivál mellett a térség biotermékeit vagy például a tarpai Huszti-major ıshonos
háziállatait szélesebb körő marketing alá kell vetni.
Az örökségturizmus kiemelt területét képezik a „nagyrendezvények”. Ezek a
rendezvények elsısorban az örökség értékeire, hagyományaira építenek, és fontos vonzerıt
jelentenek mind a belföldi, mind pedig a külföldi turisták számára. Az Észak-alföldi régióban 5-6
kiemelkedı rendezvénye közül akár 2-3 is lehet térségünkben. Növelni kell a nagyobb tömegeket,
hosszabb idıre vonzó rendezvények számát. Legalább egy évre elıre kell tervezni, és szükséges
egymással összehangolni. A környezetileg érzékeny helyszíneken korlátozni kell a rendezvény
növekedését, a hely „varázsát” meg kell tartani. A nagyrendezvények fejlesztését nagyprojektként
érdemes kijelölni.
Vallási turizmus: jobban fell kell készíteni a vendégfogadásra a templomokat, és az
idegenvezetıket. Szatmár-Beregben már mőködik a „Reformáció útja” körtúra. Debrecen érintése
nélkül, Nyírbátor, Csenger, Csengersima, Beregdaróc a kiemelkedı helyszínei. Beregdarócon és
Tivadarban építette ki az egyház a legszínvonalasabb szálláskínálatot e területen (Hét Csillag ***-os
szálloda illetve Ház az Élı Vízhez ifjúsági szállás). A Debrecenbe érkezı bel- és külföldi turistákat
nagyobb mértékben kell elcsábítani térségünkbe.
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Népi hagyományok, népi kézmőves mesterségek: a csak ránk jellemzı egyedi
sajátosságok bemutatása. A hagyományokon alapuló turisztikai termékek újjáélesztése és
funkcióval történı ellátása hozzájárul a vidék lakosságmegtartó képességének erısítéséhez. El kell
érni, hogy nagyobb területen elterjedjen a jellemzı kézmőves ajándéktárgyak kínálata. Néhány
évvel korábbi helyzethez képest jelentıs eredmény, hogy Beregi Boltokban és a Szatmárikum
házaiban egész évben megvásárolhatók a helyi termékek, ajándéktárgyak. Az Észak-alföldi régió
ajánlásával címet elnyert termékek széleskörő értékesítési rendszerét tovább lehet fejleszteni. A
megyeszékhelyeken is kereskedelmi forgalomba kellene kerülniük, amelyre már több
kezdeményezés kiépült (pl: Szilvotéka Nyíregyházán). Törekedni kell az elfeledett (ismert, de fel
nem használt) régi mondák, legendák, mesék, híres emberek történeteinek felelevenítésére és
feldolgozására, melyek lehetıvé teszik a helyi attrakciók különleges vonzerıkkel való
kiegészítését.
Több célcsoport jelölhetı ki, hiszen a termék több terméktípusból épül fel. A külföldi
látogatók a jóléti társadalom középosztályából kerülnek fıleg ki, akik az örökségértékeket
preferálják. A Szatmár-Beregbe érkezı belföldi családos vendégek a közepes jövedelemkategóriával
jellemezhetık leginkább. Nı a speciális érdeklıdéső turisták száma, akiket egy-egy termékelem
vonz. Hazai és külföldi szakemberek megnyerése is célszerő, akik tudományterületükhöz
kapcsolódva érdeklıdnek.
Mindehhez szükséges további lehetséges intézkedések:
–

múzeumok, tájházak turistabarát fejlesztése

–

vidéki örökséghez kötıdı turisztikai fejlesztések

–

hagyományos kézmőves mesterségek turisztikai célú alkalmazása

–

gasztronómiai és kulturális rendezvények, tematikus ut tovább fejlesztése

–

vallási turizmus helyszínek fejlesztése

–

lovasturizmus minısített bázisainak fejlesztése, lovastúra útvonalak kiépítése

Öko- és falusi turizmus
Az Észak-alföldi régió idegenforgalmi adottságai egyenesen arra predesztinálják, hogy az
öko- és falusi turizmusban rejlı lehetıségeket is fejlıdése szolgálatába állítsa. Az ezredforduló
egyik fontos jelenségének tekinthetı a rurális életmód, a természetközeli területek és gazdálkodási
módok, a vidéki vendégszeretet iránti kereslet növekedése.
Szatmár-Beregben a fejlıdés ebbe az irányba mozdult el. A kistérségi összefogások azt eredményezték, hogy az Észak-alföldi régió számos településén az év minden szakában hagyományırzı
rendezvények csalogatják a vendéget. A falusi turizmus jelenlegi fejlettségi fokán elsısorban a
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belföldi üdülési igényeket képes kiszolgálni. Ésszerő fejlesztésével, színvonalas minıségi
programjaival és a természeti erıforrások jobb kihasználásával turisztikai célterületté válhat külföldi
turisták számára is. Fontos a szakmai és nyelvi képzés javítása. Cél az, hogy minıségi fogadóbázis
jöjjön létre, ahol a belföldi és külföldi vendég számára biztosítottak az aktív pihenés feltételei és az
igazi „magyar” falusi turizmus. A falusi turizmus elınyei:
–

a természeti környezet védelme elsıdleges szempont a fejlıdés érdekében

–

a népesség egyre tágabb rétege vonható be mind turistaként, mind dolgozóként

–

a résztvevık gyakran fiatalok, akik hosszútávon jelenthetnek fizetıképes keresletet

–

lehetıvé teszi a természeti-társadalmi táji struktúrák fenntartását

–

nem szezonális, meg lehet találni a tavaszi, ıszi és a téli idıszak programjait is

–

olyan gazdasági fejlıdést indukál az adott területek számára, ahol lehetıvé teszi a
leromlott gazdaságú területek szerkezetváltását, fejlıdését.

Célcsoport a nyugat-európai országból érkezı 30-50 év közötti korosztály (német,
holland, osztrák turisták száma a legjelentısebb). A hazai iskolai oktatásban résztvevı fiatalok
alacsony fizetıképes keresletet jelentenek, és szezonális jellegő a keresletük. Ennek ellenére el kell
ismertetni és jelentısebb támogatásban kellene részesíteni az ifjúsági turizmus ezen ágát. A
környezettudatos nevelés nagyon fontos feladatait valósíthatják meg. Elismerjük, hogy az ország
más területein lévı ökoturisztikai központok elérhetısége és kiépítettsége. Kisarban a SzatmárBereg natúrpark tervezett központjában a helyi sajátosságok kiemelése célszerő.
A belföldi családok jelentik elsıdlegesen azt a célcsoportot, akik igénybe veszik e
szolgáltatásokat. A nagyvárosi fiatalok és családos középosztály tagjai éltetik a falusi turizmust. Fı
feladata a falusi életforma bemutatása, a természetközeli falusi életmód megismertetése. A külföldi
célcsoportok számára hazánk jellegzetes közép-európai falusi életmód bemutatásra alkalmas, de
falusi térségeink kevésbé felkészültek külföldiek fogadására. Legnagyobb problémát a
nyelvismeret hiánya és a szükséges infrastruktúra (pl. kerékpárúthálózat) kiépítetlensége jelenti.
A megvalósításához szükséges feltételek:
–

ökoturisztikai helyek felmérése, rendezése

–

a Nemzeti Parkok, természetvédelmi egyesületek kooperációja

–

az ökoturisztikai fogadóbázis megfelelı színvonalú kialakítására
(szálláshelyek, bemutató-helyek, szakembergárda)

–

megfelelıen, magas színvonalú falusi szálláshelyek kialakítása,
amelyek kielégítik a külföldi vendégek igényeit is

–

megfelelı programok, foglalkozások megszervezése, nemcsak a nyári idıszakra

–

magas vendéglátói kultúra, az érkezı vendégekhez alkalmazkodó speciális ismeretek.
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Szatmár-Beregben a falusi szállásadás területén tevékenykedık száma folytonos növekedést
mutat. A természeti környezet, a vidéki életmód és kultúrtáj megismerése a régióban a kisebb
települések nyújtanak lehetıséget, melynek a kutatott terület a legjelentısebb bázisa. A kiszolgáló
kapacitás azonban még kicsi, ezért mindenképpen szükséges a falusi turizmus kapacitásának és a
hozzá kapcsolódó programok, szolgáltatások minıségi fejlesztése, továbbá:
–

a közösségi infrastruktúra bıvítése

–

szabadidı eltöltését biztosító helyszínek kiépítése

–

falusi életmód bemutatását segítı interaktív programok szervezése

–

helyi rendezvények idıtartalmának növelése

–

falusi életmód természetes ciklikusságának bemutatása.

Az Észak-alföldi idegenforgalmi fejlesztési koncepció többek között a következı tényekre világít rá:
–

még mindig kevés jelentıs attrakcióval, vonzerıvel bír a régió,

–

a régiónak jó adottságai vannak a természeti turizmusban,

–

a belföldi elıítélet nagyban rontja a régió turisztikai esélyeit,

–

a turizmusban sok a közfeladat, aminek elvégzése nem a vállalkozói szféra feladata,

–

nincs elég programcsomagok, mely a bel - és külföldi turisták számára egyaránt eladható

–

nincs kapcsolódás a szomszédos régiók turisztikai programjaihoz.

A koncepció a következı feladatokat határozta meg:
–

meg kell oldani az egységes turisztikai intézményrendszer kérdéskörét,

–

javítani kell a régiómarketing stratégiai elemeit, hatékonyabbá kell tenni

–

a régiónak saját kishitőségét (határmentiség, elmaradottság, stb.) is le kell gyıznie, ami
gátolja az aktív gazdasági, turisztikai fejlıdést.

A gazdaságélénkítés megvalósítási elképzelései a koncepcióban:
–

a tudatos fejlesztés modelljének kialakítása

–

prioritás a minıségi, az exkluzív turizmus fejlesztésének

–

a vállalkozások mőködési feltételeinek javítása

–

az emberi erıforrások fejlesztése

–

marketing tevékenység erısítése.

Összegezve megállapítható, hogy a régióban a turizmus jelentıs mértékben, de
kistérségenként lényegesen eltérı arányban járul hozzá az ott lakók életminıségének javításához, a
gazdasági elmaradottság különbségeinek kiegyenlítéséhez. Rávilágít arra is, hogy a turizmus nem
fejlıdhet önmagában a nemzetgazdaság más ágával együtt válhat a régió vagy egy-egy kistérség húzó
ágazatává.
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5.3. SZATMÁR-BEREG ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI LEHETİSÉGEI, FELTÉTELEI
A földrajzi adottságoknak, a történelmi múltnak, a demográfiai viszonyoknak
meghatározó szerepe volt a térség sajátos helyzetének kialakításában. A hátrányok mértékét jól
szemlélteti, hogy a térségben az egy fıre jutó bruttó hazai termék az országos átlag 53%-át teszi
ki (HÜSE-NYÍRCSÁK 2007). Az értékek és a felmerült problémák tükrében a Szatmár-Bereg
kistérségeinek célja elsısorban az önfenntartó, a belsı erıforrások hasznosítására épülı társadalmigazdasági fejlıdés feltételeinek a megteremtése, s ehhez EU-s források megszerzése és hatékony
felhasználása lehet. Elengedhetetlen az agrárgazdaság fejlesztése, piacképes szakemberképzés
fokozása és a hátrányos helyzető, többnyire tartós munkanélküliek munkába állítása.
A térség felzárkóztatásának, fejlesztésének alapvetı feladata a foglalkoztatás bıvítéséhez
szükséges új vállalkozások megtelepedésének ösztönzése, a meglévı kis- és középvállalkozások
megerısítése, termelékenységük javítása, munkahelyteremtı beruházások szorgalmazása. Az
esélyeket növelheti a magasan képzett munkaerı helyben tartása. A legbiztosabb kiutat az
jelentheti, ha minél több a magasabban képzett, a munkaerıpiacon jobban érvényesülı, a
gazdasági-társadalmi változásokhoz jobban alkalmazkodni tudó munkavállaló. Ennek érdekében a
képzettségi és mővelıdési színvonal emelése szükséges. Erre alapozható minden egyéb fejlesztés.
A

területünk

természeti

adottságait,

hagyományosgazdasági-társadalmi

tényezıit

figyelembe véve alapvetı fontosságú egy korszerő agrárstruktúra kialakítása és a kistérségi
együttmőködés lehetıségeit kihasználó integrált vidékfejlesztés. Nem reális célkitőzés az, hogy
minden településen helyben jöjjön létre megfelelı számú munkahely. Céltudatosan kell építeni a
központi fekvéső falvak, városok gazdaságirányító funkcióira. Törekedni kell a racionális
munkamegosztásra, hogy alkotó együttmőködés alakuljon ki városok, centrális fekvéső nagyobb
falvak és kisebb települések között.
Elsısorban az élelmiszer- és a könnyőipar fejlesztése célszerő, a versenyképes
mezıgazdasági termelés feltételeit kell javítani. A munkaigényes gépipari ágazatok növelése is
sikerágazatok lehetnek. Ajánlott támogatni azokat a törekvéseket, amelyek nem közvetlenül a
mezıgazdasághoz kapcsolódó jövedelemtermelı tevékenységnek a meghonosítására irányulnak.
Például ilyen lehet a háziipar, bedolgozó ipari tevékenység (KORMÁNY GY. 2007). A határátkelık
csak a lehetıséget teremtik meg a kapcsolatokhoz, azok kihasználása a határ két oldalának
egymáshoz képest adott gazdasági-társadalmi viszonyoktól függ, életszerőbbek a testvértelepülési
kapcsolatok, melyek túlnyomórészt a kultúra, az oktatás, a sport és az idegenforgalom terén
mőködıképesek, a gazdasági szférában esetlegesek és általában elsısorban a magyar-magyar
kapcsolatokat erısítik.
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5.4. A BEREG TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TÁRSULAT VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TURISZTIKAI
PROGRAMJA

A kistérség komplex társadalmi-gazdasági-mőszaki fejlesztése céljából készült a startégia.
A kistérség helyzetfeltárási munkálataiban és a turisztikai prioritások kijelölésében vettem részt. Az
alábbi tényezıket vették figyelembe a kistérségi stratégiai program kidolgozásánál. Az elsı
fázisaként elkészített helyzetfeltárás adatait a tervezés folyamán kiegészítettük. A tervezés
gyakorlatát követve a programot a lehetı legszélesebb nyilvánosság elıtt, az érintettek
bevonásával készítettük. Emellett arra törekszünk, hogy a megvalósításban potenciálisan
résztvevıket a program alakításában érdekeltté téve létre jöjjön a programot mőködtetı szervezet
is.
A térség településeinek polgármestereivel, gazdasági, társadalmi és civil szervezeteinek
képviselıivel, termelıkkel, vállalkozókkal folytatott formális és informális tárgyalásaink, interjúink
alapján a következı stratégiai célokat jelöltük meg:
–

A kistérség lakossága számára a legbiztosabb kiutat az jelentheti, ha magasabban
képzett,

a

munkaerıpiacon

jobban

érvényesülı,

a

gazdasági-társadalmi

változásokhoz jobban alkalmazkodó lesz. Ennek érdekében a képzettségi és
mővelıdési színvonal emelése szükséges. Erre alapozható minden egyéb fejlesztés.
–

A térség hagyományos gazdasági tényezıit, adottságait figyelembe véve stratégiai
fontosságú egy, a fenntartható fejlesztés alapelveire épülı korszerő agrárstruktúra
kialakítása, illetve a kistérségi együttmőködés lehetıségeit kihasználó integrált
vidékfejlesztés.

–

A dinamikus gazdasági növekedés eléréséhez szükség van arra, hogy a humán
infrastruktúra mellett a mőszaki, intézményi infrastruktúra is fejlıdjön. Olyan
gazdasági szerkezetre van szükség, amely a kistérséget versenyképessé teszi más
kistérségekkel szemben. Ehhez komplex módon kell fejleszteni a szolgáltatásokat,
ipart, ezen belül is elsısorban a mezıgazdasági termelésre alapuló feldolgozóipart.
Olyan termelı szervezetekre van szükség, melyek nagy hozzáadott értéket
biztosítanak. Feltétlenül fontos a megfelelı közlekedési infrastruktúra kialakítása.

–

A kistérség természeti és kulturális értékeinek bemutatására alapuló idegenforgalmi
fejlesztések olyan kiegészítı eredményekkel járhatnak, melyek révén a vendéglátással,
ehhez kapcsolódó szolgáltatásokkal jelentıs kereset-kiegészítést, foglalkoztatást
biztosíthatunk. A természetvédelmi területek, a táj és kulturális emlékek bemutatása
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révén a most alig ismert kistérség image-építése is megtörténhet, melynek további
életszínvonal-emelési, gazdaságfejlesztési hatásai lehetnek.
Ezek alapján a kistérség négy stratégiai prioritása:
1. Humán erıforrások valamint a tudás és kulturális színvonal magasabb szintre hozatala.
2. Innováció fogadására alkalmas versenyképes gazdasági szerkezet kialakítása.
3. Az agrárstruktúra jelenlegi átmeneti helyzetének figyelembevételével fenntartható
mezıgazdálkodás kialakítása, a csökkenı, de megtartható népesség életminıségének
javításával való komplex vidékfejlesztés.
4. Természeti és kulturális értékekre alapuló turizmus megteremtése.
A turizmus-fejlesztési munkacsoport
Turisztikai munkacsoport megbeszélések, amely során véglegesítettük a programhoz
tartozó feladatokat. A helyzetfeltárás nyilvánossága: a megbeszélésekre meghívottak (esetenként
75-80 fı) kis része tartotta fontosnak a megbeszéléseken való részvételt, ugyanakkor akik eljöttek,
aktívan bekapcsolódtak a fejlesztı munkába, közülük sokan voltak, akik az általuk képviselt
szervezeteken kívül mások informálását is elvállalták. Több vezetıi és lakossági fórum alapján a
szakértıi csoportok javaslatai alapján fogalmaztuk meg a kistérség célrendszerét. Ezek alapján az
alábbi struktúrát határoztuk meg a célokkal kapcsolatban.
A 4. sz. prioritás (Természeti és kulturális értékekre alapuló turizmus megteremtése) összegzése:
A térség zártságának egyetlen elınye a hagyományok megırzése, és a természet
viszonylagos érintetlensége. Ez olyan kuriózumot ad a kistérségnek, amit ki lehet és kell használni.
Sajnos a vízszennyezései a víziturizmust egy idıre visszavetették és azon kell munkálkodni, hogy
a hatása más turisztikai ágakra ne győrőzzön be. A térség értékei a tiszta folyók, népi építészet,
tájjellegő templomok, hagyományırzés. Hátrányként hozhatjuk elı a nyelvtudás és turisztikai
szakemberek hiányát. A „vadregényes” tájék különösen a fiatalok számára vonzó, ifjúsági
programok kialakításával, amelybe a táji jellegzetességeket is beleépítik, úgy gondoljuk vonzóvá
tenné rövid idın belül is a térséget. A természethez kapcsolódó speciális érdeklıdéső turisták
(madarászok, fotósok) számára is programokat kell kínálni.
4/a alprogram: Turisztikai infrastruktúra kialakítása:
A térségben nem alakult ki a megfelelı színvonalú turistafogadás, hiányzik a
marketingmunka, hiányoznak a megfelelı szállások. Nincs olyan szálláshely, ahol 40-45 fıt
egyszerre el lehetne szállásolni. Ahol szervezett formában történik a turisták érkezése pl.: Tisza-túra,
itt a folyó melletti hiányos infrastruktúra rémíti el az embereket. Növelni kell a szálláshelyek számát
és azok minıségét, pedig javítani kell. A kistérségben található kastélyokra vonatkozóan önálló
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fejlesztési programot kell készíteni. Az épületek helyreállításuk után, az igényesebb vendégeket is
tudnák fogadni.
Intézkedéscsoportok:
–

diákszállások, szálláshelyek kialakítása

–

folyók melletti higiéniás helyszínek kialakítása

–

tájékoztatás megszervezése

–

kastélyok felújításának megszervezése.

4/b alprogram: A szervezeti, szellemi háttér kialakítása:
A turisták érkezése a térségbe jelenleg véletlenszerő és koordinálatlan. Hiányzik a
szervezeti háttér és az emberek sem ismerték fel az összefogás hatékonyságnövelı szerepét. A
kistérség látnivalói önmagukban nem biztosítják egy többnapos tartózkodás élményanyagát, ezért
szükséges a vendégek számára differenciált programok kialakítása, amely a szomszédos
kistérségekkel való koordináció után vonzó kínálatot nyújt a vendégek számára. Olyan széleskörő
kikapcsolódási lehetıségeket kel nyújtani, amelyek egy család minden tagjának a szórakozását
biztosítják.
Intézkedéscsoportok:
–

koordinációs központ létrehozása

–

programcsomagok kialakítása

–

térségi marketing beindítása

–

képzés-továbbképzés beindítása.

A stratégiai program jövıképe:
A kistérségi vidékfejlesztési stratégiai programkészítés a kistérség

számára óriási

lehetıséget adott, egy korszerő szemlélető, az Európai Uniós követelményeknek megfelelı,
programozási elvekre épülı, és stratégiai szemlélető tervezés alapjait tettük le ezáltal. A stratégiai
program alapján az abban foglalt operatív programjavaslatok tervezése, a végrehajtás
megtervezése, és ezzel párhuzamosan a kistérségi menedzsment fejlesztése valamint a lakossági és
civil-vállalkozási-önkormányzati

együttmőködés

intézményesített

kereteinek

kiépítése

bekövetkezett.
A Szilva fürdı várható hatása Vásárosnamény és Bereg idegenforgalmára
Vásárosnamény turisztikai vezetése nagy reményeket főz a Szilva fürdı várható hatásai
elé. A Bereg központjaként évtizedek óta szükségesnek érezte a város mindenkori vezetése egy
egész évben látogatható fürdı és uszoda megépítését, amivel természetesen egyetértek.
„Naményba” utazva (ahogy a megyében nevezik e várost) azonban nem élményfürdıre vágyunk,
hanem a gergelyugornyai homokos parton való fürdızésre. Emellett az „ugornyai” út másik
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oldalán üzemel az Atlantika Vizividámpark (olasz érdekeltségő, 8 éve üzemel), amely mára
közkedvelt strand lett (színvonalas fóka-show† is látható). Véleményem szerint túlságosan nagyok
az új fürdı hatásától kívánt elvárások, de itt helyénvalónak érzem közölni. A következıkben
felsorolt elvárások esetleg akkor lettek volna reálisak, ha a fürdı elnyeri a gyógyfürdı minısítést,
ez azonban a vízminıség miatt nem sikerült, bár az önkormányzat nagyon számított rá. Akkor a
beruházás egy olyan élményfürdıt eredményezett volna ahol wellness és gyógyászati
szolgáltatások együttesen valósulnak meg, bár ezeket sem célszerő keverni, más a vendégkör
elvárása.
A beruházás közvetlen eredményei (mikrokörnyezet)
− A szolgáltatások minısége megteremti az egészségturizmus napjaink kívánalmainak
megfelelı kínálatot.
− A látogatószám, valamint a kezelések számának dinamikus növekedésével megteremtıdhet
egy nyereségesen mőködı egészségturisztikai központ, persze mindez egy intenzív
marketingkampányt feltételez.
A beruházás régiós hatásai (mezokörnyezet)
− Nı a térség turisztikai kínálata, az egészségturisztikai szolgáltatások komplexszé teszik a régió
kínálatát, s ehhez hozzájárul egy hosszabb tartózkodási idı az ideérkezı vendég részérıl.
− A Szilva-fürdı látogatóinak a fürdıben való tartózkodása egyéb költéseket eredményez a
városban és térségében
− A beruházás által megvalósuló fürdı szélesebb látogatói kört vonz a városba és térségébe,
tehát több vállalkozás beindítására van szükség, illetve lehetıség.
− A beruházás vállalkozás ösztönzı hatása maga után vonja a munkahelyteremtı hatást is,
hiszen ha több vállalkozás indul, nagyobb a munkaerı igény.
− A beruházás révén 44 új munkahely teremtıdik.
A beruházás nemzetgazdasági hatásai (makrokörnyezet)
− A beruházás megvalósításának köszönhetıen az üzemelés elsı évében, 2007-ben
megközelítıleg 100 ezer fı látogató várható a fürdıbe, amely létszám az üzemelés 10. évére
meghaladja a 140 ezret a fürdı fokozatosan növekvı kapacitáskihasználtsága révén.
− A vendégszám növekedésen az elsı teljes évben elérhetı 140 millió Ft-ról a 10. évre
megközelítıleg 250 millió Ft bevétel realizálását tesz lehetıvé.

†

A gergelyugornyai Atlantika vizi-vidámparkban müködı fóka-show az elsı ilyen jellegő program a
megyében. Két éve már a Nyíregyháza-sóstói állatkertben is látható ilyen bemutató, szintén nagy sikerrel.
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5.5. A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG IDEGENFORGALMI FEJLESZTÉSI
KONCEPCIÓJA ÉS STRATÉGIAI PROGRAMJA
A kistérségi társulásból 2005 tavaszán kérték fel a tanszékünket‡, hogy készítsük el a
koncepciót. 2005 nyarán végeztük a helyi terepbejárásokat, felméréseket, interjúkat, augusztus
végére elkészült a helyzetfelmérés. Szeptemberre összeállt a koncepció, több helyi fórumon
bemutattuk, elvégeztük a szükséges módosításokat. Az elkészítésben nagy részt vállaltam, hiszen a
térség kutatásával elsısorban én foglalkozom.
A koncepció a mátészalkai kistérség turizmusának közép és hosszú távú fejlesztési céljait
és a megvalósításukhoz szükséges feltételrendszert vázolja fel, a stratégiai program pedig a
középtávra szóló fejlesztési feladatokat tartalmazza. A dokumentum a mátészalkai Szatmári
Többcélú Kistérségi Társulás döntését hivatott elıkészíteni arról, hogy a turizmus milyen szerepet
játsszon közép- és hosszútávon a kistérség életében.
A koncepció célkitőzése
Elısegíteni a turizmus fejlesztésének integrálását a területfejlesztési tervekbe, megalapozni a
kistérség operatív turizmusfejlesztési programját, valamint a turisztikai projektek kidolgozását, s
ezáltal elısegíteni a részvételt a hazai és nemzetközi források megszerzését lehetıvé tevı
pályázatokon. Ösztönözni a turisztikai beruházásokat, az egyedi turisztikai termékek kialakítását;
szakmai orientációt nyújtani a területfejlesztési és területrendezési tervek turisztikai
vonatkozásainak elkészítéséhez, valamint a kistérségi és helyi turizmusfejlesztési programok
kidolgozásához.
A fejlesztési program a koncepció távlati céljai közül azokra összpontosít, amelyek a
rendelkezésre álló vagy mozgósítható források felmérése alapján nagy valószínőséggel
megvalósíthatók. A konkrét fejlesztési javaslatokat és intézkedéseket tartalmazó operatív program
külön munkaszakaszban kerülhet kidolgozásra.
Az elkészült tervezési dokumentum az alábbi fı részekbıl áll:
– A Mátészalkai kistérség fejlesztési stratégiájának és programjának alapelvei: turisztikai
koncepció (helyzetelemzés; távlati célok; a megvalósítás feltételrendszere)
–

Stratégiai program (stratégiai célok, alprogramok, megvalósítás, várható eredmények)

–

Mellékletek (táblázatos és szöveges anyagok, háttértanulmány).

Fontos leszögezni, hogy a jelenlegi lokális, települési kezdeményezésekkel szemben a
kistérségnek egységes turisztikai arculattal és azt megvalósító komplex programsorozatokkal kell
megjelennie az idegenforgalmi piacon, mert csak így tudja felvenni a versenyt a versenytárs

‡ Készült a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából, Nyíregyháza – Mátészalka, 2005, Készítette: Dr.
Hanusz Árpád PhD fıiskolai tanár, Dr. Kókai Sándor, fıiskolai docens, Sütı László, Szepesi János, Pristyák Erika
tanársegédek
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térségekkel. Az alprogramokban minden település megjelenik több turisztikai termékcsomag
mellett, ahol lehetıséget adódig a megvalósításra. Így érhetı el az, hogy az elmaradottabb
települések is részesülhessenek, s a kistérség egésze élhessen az idegenforgalom adta felzárkózási
lehetıségekkel.
A FEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS A PROGRAMOK ALAPELVEI
A turizmus helyzete a mátészalkai kistérségben
A mátészalkai kistérség a turizmust illetıen a megye kistérségeinek rangsorában a végén
helyezkedik el annak ellenére, hogy van olyan település, amelyik turisztikai szempontból célterület.
A kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszakáinak megyei forgalomból 2,6 %-kal részesedik, a megyei
turisztikai bevételekbıl jelenleg 1 %-ra becsülhetı részesedése.
A kistérség turizmusának fı jellemzıi: az átutazó és a kiránduló forgalom túlsúlya, az erıs
szezonalitás és területi koncentráció. Alacsony a fajlagos költés, a turizmust szolgáló
létesítmények fenntartási nehézségekkel küszködnek. A turizmus eddigi spontán alakulása nem
segítette elı a kistérség nagy részének turizmusba való integrálását. A turisztikai vállalkozások
közötti együttmőködési készség gyenge, elégtelen az irányítási és a marketing tevékenység, a
tevékenységek összehangolásának nincs gazdája. A turizmust érintı célok és feladatok nincsenek
egyértelmően megfogalmazva és szervezethez rendelve. Bár a turizmus több települési szervezet
keretében

helyet

intézményrendszer

kapott,

a

kialakítása

hatékony
indokolt.

mőködést
Tartalék

biztosító,

rejlik

a

összehangolt

köz-

és

a

turisztikai

magánszektor

együttmőködésében is, amely egyben a turizmus sikeres fejlesztésének is alapfeltétele.
43/1. ábra. A Mátészalkai kistérség településeinek intézményi ellátottsági jelentısége súlyozott pontérték alapján
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A kistérségi települések intézményellátottsága még több hiányosságot mutat (48/1. ábra). Az
alapellátáshoz tartozó egészségügyi szolgáltatások, a turizmust is kiszolgáló internetes lehetıségek,
valamint a programokhoz szükséges színterek megléte komolyan befolyásolja a fejlesztések kijelölhetı
helyszíneit. Mivel a települések többségében (16) a súlyozott kiértékelés szerint az átlagosnál
alacsonyabb a színvonal, ez is erısíti a mikrokörzetekben kialakítandó összefogások szükségességét.
Legjobb helyzetben Mátészalka után Nagydobos, Nyírkáta és Nagyecsed és Jármi van, azaz egyedül a
Holt-Szamos körzetében nincsenek megfelelı szolgáltatások. Mivel értékeiben kiemelt terület, ezért az
alapellátás mindenképpen fejlesztendı. Vaja közepes helyzete, ha valóban turisztikai központi
szerepkör ellátásában gondolkozik, mindenképpen javítandó.
Fejlesztési célok
A kistérségben található turisztikai vonzerık változatossága, valamint a turizmus
mőködtetési feltételeinek kialakításában rejlı tartalékok a jelenleginél elıkelıbb helyre
predesztinálják a turizmust a kistérség életében, illetve jelentıségét a magyarországi turizmusban. A
kistérség vonzerıi jelenlegi állapotukban jobbára helyi jelentıségőek, rájuk alapozott, nemzetközi
vagy országos jelentıségő komplex és versenyképes turisztikai termék egyenlıre nincs.
Ennek megváltoztatására megoldandó feladatot jelent a turisztikai fogadókészség tárgyi,
személyi feltételeinek mennyiségi és minıségi paramétereinek, valamint a kistérség megközelíthetıségének javítása. Az autópálya megépülése után ugyan lényegesen javulni fog a helyzet,
azonban a jelenlegi turisztikai fogadókészség hiányosságai – a különbözı szállásférıhelyeken túl –, a
vendégek étkeztetésében, sportolási és egyéb szórakozási lehetıségeiben, egészségügyi és kulturális
ellátásában, kereskedelmi és utazási szolgáltatásaiban egyaránt megmutatkoznak. Mindezek részét
képezik a helyi lakosság ellátásának is, ezért fejlesztésük többirányú regionális feladat. Ezért a
mőködı vendéglátási adottságok fejlesztése és további célzott telepítése mindenképpen indokolt
lehet.
A koncepció a megvalósítás érdekében a fı célt részcélokra bontja le, amelyek között a
természeti környezettel, a társadalommal és a gazdasággal kapcsolatos célkitőzések egészítik ki a
turisztikai célokat. A leginkább célravezetınek az exkluzív turizmus fejlesztése kínálkozik. A
kistérség turizmusát teljes egészében fenntarthatóvá kell tenni, de a fejlesztési politikában
prioritást kell adni az olyan komplex turisztikai termékek létrehozásának, amelyek egyedi vagy
sajátos vonzerıkön alapulnak és van is rájuk kereslet. A kistérségben találhatók egyedi és sajátos
természeti és kulturális vonzerık, pl. Vaja kulturális és gazdasági élete, vagy a kistérség sajátos
hagyományai, népmővészete, a természeti ritkaságok, a Holt-Szamos, az Ecsedi-láp, a lótenyésztés és
lovaglás hagyományai, a mőemlék templomok, a falvak természet közeli élete stb. Elengedhetetlen a
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vonzerıket szigorúan minısíteni aszerint, hogy milyen a hatókörük, milyen távolságból képesek
turistákat vonzani.
43/2. ábra A Mátészalkai kistérség vendéglátási adottságai és fejlesztési javaslatai

A kistérségi turisztikai koncepció a vonzerık közül azokra összpontosít, amelyek
legalább megyei és regionális hatókörrel rendelkeznek, tehát képesek a megyei és a megye területén
kívül élı embereket ideutazásra és itteni tartózkodásra bírni. Az idegenforgalmi alapszolgáltatások
fejlesztése után pedig be kell kapcsolódni a nemzetközi turizmusba. A fenti kritériumok alapján a
kifejlesztésre javasolt turisztikai termékek köre a következı:
–

arculatformáló, exkluzív turisztikai termékek (az öko-, a kulturális, a sport-, a hivatás-turizmus)

–

egyéb, komplex turisztikai termékek (falusi turizmus, természetjárás, vadász-, horgász-,
kerékpáros, ifjúsági és 3. korosztályi turizmus)

–

színvonalas rész-szolgáltatások kifejlesztése a kiránduló forgalom gazdasági hozamának
növelése, illetve a különösebb vonzerıvel nem rendelkezı falvak turizmusba való
bekapcsolódásának elısegítése érdekében.

–
Fejlesztési irányok a kistérségen belül
A kistérségi célok alapján ajánlások fogalmazhatók meg a kistérségi fejlesztések fıbb
irányaira Mátészalka, Vaja, Nagyecsed turisztikai arculatának javítására, turisztikai központi és
információs szerepkörének növelésére, valamint a kistérség potenciális lehetıségeinek kiaknázására.
Mátészalka jó feltételekkel rendelkezik az exkluzív termékek közül a hivatás-, a kulturális és a
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sportturizmus igényeinek kielégítésére alkalmas turisztikai termékek elıállítására, emellett
térszerkezeti helyzeténél fogva célszerő, hogy a kistérségi marketing és szervezeti központ is legyen.
A fontosabb fejlesztési igények e lehetıségek kihasználásához a következık:
–

több közepes kategóriájú szálloda és étterem

–

konferencia központ a régi megyeháza vagy a kocsordi Tisza-kastély épületében

–

mővészeti fesztivál a zsinagógában

–

egy-két élenjáró sportág kifejlesztése, nemzetközi versenyek rendezése (pl. túrakerékpár).
16/1. táblázat: A mátészalkai kistérség távlati turizmusfejlesztési céljai
Fı cél: A FENNTARTHATÓ TURIZMUS KIALAKÍTÁSA

ÉS A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG VERSENYKÉPES TURISZTIKAI CÉLTERÜLETTÉ TÉTELE

RÉSZCÉLOK
r

é

s

z

c

é

l

o

k

TERMÉSZET
1. Romlatlan természeti
környezet

TÁRSADALOM
GAZDASÁG
1. Biztos megélhetés a lakosság 1. Egyéni, vállalati és
növekvı hányada számára
közjövedelmek létrehozása

2. A természeti értékek
folyamatos védelme,
látogatási övezetek
kialakítása
3. Megfelelı területek
biztosítása a
turizmusfejlesztésre
4. A táj javítása és
hasznosítása környezetbarát turizmus
fejlesztésével
5. A táj, a turisták és a
lakosság védelme a
túlterheléstıl
6. Az ökoturizmus kiemelt
fejlesztése

2. A fiatalok megtartása a
térségben

2. Forrás a környezetvédelemmel kapcsolatos
feladatokra

TURIZMUS
1. Színvonalas szolgáltatások,
megelégedett turisták, jól
mőködı turisztikai szektor
2. Sajátos (exkluzív) turisztikai
termékek, színvonalas részszolgáltatások

3. A települések közösségi
életének felélénkítése

3. Multiplikátor hatás a többi
szektorra (termékek helyi
értékesítése)
4. Kis- és középvállalkozások felélénkülése

3. Új kép: sajátos és változatos
élmények szép és ép
természeti környezetben
4. Szezonszéthúzás, jelentıs
szezonon kívüli forgalom

5. A gazdasági szerkezet
korszerősítése

5. Élénk belföldi és sajátos
piaci szegmenseket vonzó
nemzetközi turizmus
6. Jó turisztikai szemlélet a
lakosság és az önkormányzatok körében

4. A kulturális értékek
gazdagítása, hagyományok
újjáélesztése
5. A korszerősítési folyamat
gyorsítása (infrastruktúra,
szolgáltatások)
6. Korszerő szakképzési
rendszer, környezetkultúra,
szakszerőség

6. A térségi együttmőködés
ösztönzése

A közepes kategóriájú szállodák és éttermek a hivatásturizmus valamennyi formájához
elengedhetetlenek. A találkozók, tanácskozások megrendezéséhez egy új többfunkciós
konferenciaközpont kialakítása is szükséges. Ma már egy ilyen létesítményt csak többcélúan
szabad kialakítani, tehát az egy nagyobb szabású mővészeti fesztiválnak is egyik fı színhelye
lenne, emellett kiállítások és vásárok rendezésére is új lehetıséget nyújtana. Mátészalka SzabolcsSzatmár-Bereg megye második legnagyobb települése. Helyzetét és hangulatát a felélénkülı hazai
és nemzetközi turizmus alapvetıen megváltoztatná. Vonzáskörének a tudatos turizmusfejlesztést
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követı kiszélesedése és a kibıvülı forgalom elısegítené az egész kistérség felfedezését és
turizmusba való bekapcsolódását.
A vendéglátás kiértékelése az étkezési és szálláslehetıségeket mutatja. Ezek alapján
látható, hogy a kiugró Mátészalka után jelentıs hiányosságok mutatkoznak. Ha ezeken a
településeken megvalósulnak a kívánatos (helyenként már tervezett) beruházások, akkor csak a
Szamos-Kraszna mikrokörzethez kell a hiányzó szolgáltatásokat megfelelıen kihelyezni (pl.
Ópályiba). Az alacsonyabb kategóriába tartozó 20 településnél a meglévı egységek minıségi
fejlesztésére lehet törekedni, hogy a „betévedı” turista találjon megfelelı szolgáltatásokat. Új
beruházások ebben az irányban maximum a falusi turizmus szállások kialakítása jelenthet.
43/3. ábra. A Mátészalkai kistérség településeinek vendéglátási adottságainak súlyozott térképe

A megvalósítás feltételrendszere
A koncepció megvalósításának feltételei rendszert képeznek, ezért csak együttes biztosításukkal
várható a célok maradéktalan megvalósítása. A fı feltételek:
–

a koncepció elfogadása és beépítése a kistérségi területfejlesztési tervekbe;

–

a turizmus kistérségi intézményrendszerének kialakítása, a személyi feltételek biztosítása;

–

megfelelı jogi és közgazdasági szabályozás, valamint ösztönzı rendszer létrehozása;

–

marketing stratégia kialakítása;

–

középtávú fejlesztési program kidolgozása és elfogadása;

–

projektek kidolgozása, menedzselése és megvalósítása;
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–

ellenırzés és visszacsatolás.

A koncepció távlati céljainak megvalósításához a feltételeket fokozatosan kell kialakítani,
azonban vannak olyan lényegi tényezık, amelyeket fontos rövid távon megoldani ahhoz, hogy
megszőnjön a turizmus hanyatlása, a meglévı kínálat is több jövedelmet hozzon, és a leendı
befektetık számára is vonzóbbá váljék a térség. Az alapvetı feltételek:
–

a kistérség turisztikai referensének kiválasztása és munkába állítása (az operatív
feladatok ellátására a koordináció, a marketing, a menedzsment és a fejlesztések
területén);

–

On-line rendszerő turisztikai adatbank kialakítása, Internetes információszolgáltatással

–

a szakszerőség erısítése a településeken és a kistérségben, az arra alkalmas vállalkozók
ki- és továbbképzésével;

–

a beutaztató tevékenység ösztönzése látványos fesztivál jellegő rendezvények
biztosításával, illetve a már mőködı fesztiválok idıbeli koncentrálásával

– Turizmusfejlesztési Alap létrehozása az e célra felhasználható források, önkormányzati
források, hozzájárulások, pályázatokon megszerezhetı támogatások stb. felhasználásával;
–

ösztönzırendszer kialakítása a turisztikai befektetések bátorítására és a tervek szerinti
megvalósításuk elısegítésére, amelyhez a központi ösztönzık mellett a kistérség is
hozzájárul;

–

a kistérségi operatív turizmus fejlesztési program kidolgozása a koncepció elfogadását
követıen azonnal, majd a beruházási projektek kidolgozása folyamatosan;

–

a mátészalkai kistérség középtávú marketing tervének kidolgozása;

–

a koncepció integrálása a megyei és regionális területfejlesztési tervekbe.

Várható eredmények
A koncepció megvalósításától várható eredmények: tudatos fejlesztés révén
megvalósítható a fenntartható és versenyképes turizmus megteremtése a kistérségbe, amely
kedvezı módon egészíti ki a mezıgazdasági és az ipari termelést, elısegíti a természeti és
kulturális örökség védelemmel egybekötött hasznosítását, az elmaradott települések felzárkózását,
a lakosság megtartását és gyarapodását, életminıségének javítását. A koncepcióban felvázolt
feltételekkel a turizmus gazdasági hozama a kistérségben hosszú távon a bruttó belsı termék 45%-át érheti el, és hasonló arányt érhet el a foglakoztatásban is. Tekintettel a gyenge
mezıgazdasági adottságokra és a földrajzi helyzetre, a turizmus gazdasági szerepe a kistérségben
„fontos kiegészítı szektor” lehet. A külsı kapcsolatok bıvítésével és a megfelelı vonzerıvel
rendelkezı térségek turisztikai kínálatának komplex fejlesztésével a turizmus lehetıséget teremt a
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kistérségi fejlesztés stratégiai céljainak megvalósítására (ahol ez csak a turizmus által érhetı el, pl.
az emberi kapcsolatok bıvítése, a természeti és kulturális örökség hasznosítással egybekötött
megırzése) vagy annak meggyorsítására (ahol a turizmus kedvezı módon kiegészítheti az egyéb
tevékenységeket).
STRATÉGIAI PROGRAM
A mátészalkai kistérség turisztikai stratégiai program a 2006-2013 közötti idıszakra szól,
amelynek fı stratégiai céljai a következık:
–

a fenntartható turizmus feltételrendszerének kialakítása a kistérségben

–

a kistérségi turizmus versenyképességének fokozása

–

a kistérségben élık életminıségének folyamatos javítása.

A fenntartható turizmus feltételrendszerét minél elıbb szükséges kialakítani, különben félı,
hogy a spontán fejlıdés során károk keletkeznek a természeti és a kulturális környezetben, s ezen
belül a turizmus alapját itt jelentısen meghatározó vonzerıkben. Az életminıség folyamatos
javítása mindennemő fejlesztés végsı célja, amihez a turizmus is képes és köteles hozzájárulni.
Ezért ezt a célt a programozás és majd a fejlesztés valamennyi szakaszában fontos kiemelten
figyelembe venni: a szokásos lehetıségek (munkahely-teremtés, jövedelmek létrehozása, a
természeti és kulturális örökség védelemmel egybekötött hasznosítása stb.) kihasználása mellett a
fejlesztések megvalósítási módját is fontos úgy megválasztani, hogy az a helyi lakosság számára is
lehetıleg életminıség javulást eredményezzen (pl. kerülni kell a zárt, csak a turistákat szolgáló
fejlesztéseket; a kulturális és egyéb rendezvények szervezésébe a lakosságot is be kell vonni.
A stratégiai célok elérését három stratégiai alprogram megvalósítása szolgálja:
–

az I. alprogram: a turizmus hatékony mőködési rendszerének kialakítása (azonnali feladat).

–

a II. alprogram: a szők keresztmetszetek felszámolása, valamint a jelenlegi hiányosságok
megszüntetése és a szolgáltatások színvonalának javítása (rövidtávú feladat).

–

a III. alprogram: az új komplex turisztikai termékek létrehozása (a teljes tervezési
idıszak alatt, folyamatos feladat).

MEGVALÓSÍTÁS
A program elfogadását, megvalósításának elıkészítését, megvalósítását és ellenırzését
illetıen a fı felelısök és a többi szereplı között szoros együttmőködés kialakítása szükséges,
amelyet különbözı módszerekkel és eszközökkel a Kistérségi Gazdaságfejlesztı Társaságnak kell
kezdeményeznie és mozgatnia.
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A szereplıket, a program végrehajtásában közremőködı szervezetek együttmőködését, az
információáramlás és érdekérvényesítés rendszerét és a finanszírozás menetét itt nem tartom
célszerőnek részletezni
A program megvalósításának mechanizmusa
16/2. táblázat
FELADAT

EGYÜTTMŐKÖDİ SZERVEZET

A Fİ FELELİS ESZKÖZEI ÉS
MÓDSZEREI

A program elfogadása

A projektek kidolgozása

Források biztosítása

Megvalósítás

Ellenırzés: a források
felhasználása, a hatások
nyomon követése,
hatékonyságelemzés

a) a kistérségi önkormányzati vezetık;
b) a részprogramok felelısei
c) a programokban megjelölt többi
együttmőködı partner, lakosság
A részprogramok felelısei, tervezık,
beruházók

A program

egyeztetése,

elıterjesztése és

elfogadása.

pályázat;

megbízás;

szerzıdés;

koordináció;

elfogadás.
a) hazai és nemzetközi pénzalapok kezelıi 
Saját források és
– pályázatok;

külsı források bevonása
b) magán és közületi befektetık
(pályázatokon való részvétel, szakmai
koordináció, projekt menedzsment).
A köz- és a magánszektor különbözı

tájékoztatás,
szervezetei (önkormányzatok, társhatóságok, 
kezdeményezés,
helyi lakosság, a meglévı turisztikai

pályázat,
vállalkozások és az új befektetık –

megbízások és szerzıdések,
projektgazdák, stb.).

ösztönzés,

koordináció,

marketing.
A részprogramok felelısei,
Saját tevékenység, koordináció,
állami és magán ellenırzı szervek,
Megbízások.
tanácsadók.

FEJLESZTÉSI PROGRAMOK ÉS A MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNEI
A mőködı és korábban említett sikeres programokon túl az új termékek kialakításánál a
terület jó természeti adottságait figyelembe véve elsısorban a természethez és tájhoz illı aktív
turisztikai programokat javasoljuk "vezértermékként". A sajátos és különleges programok, mint az
idıutazás a múltba, a régészeti, az ezoterikus, a lovas táborok a táj harmóniáját tükrözik.
Eladhatóságuk mind a hazai mind a külföldi piacon kiváló.
Természeti értékekre alapozott turizmus
Magyarország mintamodell lovasturisztikai programja is meghatározó szerepet szánt a
térségnek: nemzetközi túraútvonal, lovasturisztikai oktató bázis, országos és nemzetközi
jelentıségő komplex lovas „környezet” kialakítása, s csatlakozás a régió lovas bázisaihoz, ahol az
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elsı számú vonzerı a lovaglás (túra-, gyógylovaglás, fogathajtás, stb.), a lovas szolgáltatás
(oktatás, szállás, programok stb.) valamint a „szabadság érzete”. A hazai természetjárás számára a
kistérségnek éppen a csendes, nyugodt, „érintetlen” állapota jelenti a vonzerıt. Több olyan
természeti és kulturális, épített környezeti értékkel rendelkezik, amelyek helyhez kötöttek, de
felfőzésükkel tartalmas túraútvonalak alakíthatók ki. Az ehhez szükséges jelzett turistautak,
tanösvények kiépítése, térképek, túrafüzetek elkészítése még várat magára. A domborzat és a
növényzet változatossága, ugyanakkor a kis szintkülönbségek és a jól járható dőlıutak a gyalogos
és a kerékpáros természetjáró szakágaknak is lehetıvé teszik a megjelenését.
Gasztronómiai „élménypark” kialakítása
A kistérség sajátos, tájjellegő gasztronómiai hagyományainak felelevenítése alkalmas arra, hogy
a turista élményét gazdagítsák és megelégedettségét fokozzák, amennyiben szerepelnek az étlapon, ha
idegen nyelven is érthetıvé tudjuk tenni, ha kifogástalanul készíti el a szakács. Fejlesztési cél:
– A gasztronómia hangsúlyosabb felhasználása a marketingben, az erıteljesebb promóció,
– Törekedni kell a speciális (pl. bio- és vegetáriánus ételek iránti) igények kielégítését lehetıvé
tevı étlapok összeállításának ösztönzésére, (aszalványok, lekvárok: meggy, szilva, stb.)
– A szatmári szilva és egyéb minıségi pálinkák kulturált fogyasztásának visszaállítása, a
fiatalok, második korosztály körében történı kulturált fogyasztásának népszerősítése.
–

Mindezt úgy irányítani, hogy a vendég megfelelı fogadására is irányuljon a vendéglátás, az
éttermek berendezése a kategóriájának megfelelı legyen, valamint lehetıségek szerint
ösztönözni kell a környezetbarát technológiák és anyagok bevezetését. A többnyelvő
étlapok között a meglévı angol és német nyelvőek mellett lengyel, szlovák, ukrán és román
nyelvő vendégek számára (az idelátogató turisták összetételének megfelelıen).

–

Csárda típusú éttermek kialakítása az utak mentén és az üdülıhelyeken. Ehhez javasolható
egy egységes arculat meghatározása, tájjellegő éttermek kialakítása és étlapok összeállítása, a
hangulatos - és a városképet javító - kerthelyiségek létesítésének támogatása.

– Továbbképzı tanfolyamok és nyelvtanfolyamok szervezése az éttermek dolgozói
számára. Például gasztronómiai díjak bevezetése és évenkénti odaítélése a turisták
körében legsikeresebb éttermek számára.
A hagyományokra alapozott fesztiválok
A meglevı értékek célzott bemutatása, megismertetése csak jól szervezett fesztiválok
keretében történhet meg. Erre alapozva érhetı el, hogy az ott résztvevık késıbb, már akár a
fesztiváloktól független idıpontokban is idelátogassanak, az ott megszerzett élményeikre alapozva.
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Ehhez mindenképpen szükséges a meglévı fesztiválok tovább éltetése és bıvítése (Aratófesztivál,
Meggyfesztivál, Ökofesztivál, Strudlifesztivál, Tökfesztivál, Várfesztivál), új a hagyományokra
alapozott versenyek és fesztiválok megteremtése, a meglévı és a tervezettek kistérségi összehangolása,
az idıpontok koncentrálása, és ehhez egységes kistérségi marketing kialakítása. Az idegenforgalom
döntı többsége a fejlesztéseket követıen is Vajára, Mátészalkára (Kocsordra), valamint Nagyecsedre
koncentrálódik, de több lehetıséget biztosít az eddig „nyugvó településeknek”, akik számtalan helyi és
kapcsolódó szolgáltatást nyújthatnak. A szolgáltatások és rendezvények megfelelı kistérségi
pozicionálása nem vetélytársakat, hanem egymást segítı turisztikai attrakciókat állíthat elı.
A célcsoportok, korosztályok meghatározása
A turisztikai termékeket úgy állítottuk össze, hogy megfeleljen a 12-18 életkorú célcsoportnak
is. Ezt a korosztályt azért tartjuk döntıen fontosnak, mert a területhez való érzelmi kötıdésük késıbb
olyan vendéggé teszi ıket, akik a magasabb költéshányadú szolgáltatásokat is igénybe veszik
(vendégforgalom építés). Ugyanakkor egy fiatalnak kevesebb kötöttség és több látnivaló kell,
ugyanakkor még kevésbé igényes a szálláshelyek és a szolgáltatások minısége iránt, ezért az ı
bevonásuk kedvezı a turisztikai alapfeltételeket még éppen kiépíteni kívánó kistérség esetén. A helyi
hagyományok felelevenítése lehetıvé teszi további célcsoportok bevonását: a családi, a baráti, a
munkahelyi közösségeket és a harmadik generáció tagjait. Számukra jobb minıségő szolgáltatás
szükséges, a családoknak több szervezett program. Hosszabb távon a nagy turisztikai hagyományokkal rendelkezı európai országok természetbarát szervezetei, ifjúsági turisztikai egyesületei
azok a célcsoportok, akik az aktív, ismeretszerzı turisztikai szakágak felé rendelkeznek fokozottabb
érdeklıdéssel, ugyanakkor jobban tolerálják a szolgáltatásokból fakadó hátrányokat (de nem a
kiépítettség teljes hiányát), az aktív természetjárás „romantikájaként” fogva fel.
A Mátészalkai kistérség tervezett turisztikai mikrokörzetei
A kistérség térszerkezeti helyzete és adottságai alapján az összes településre kiterjedı
fejlesztések mellett lehatároltunk olyan mikrokörzetek, amelyek települései hasonló helyzetőek a
turizmus szempontjából. Ezért megfogalmazhatók egyenként, a mikrokörzetek arculatának
megfelelı elsıdleges turisztikai funkciók is. Az egyedi arculatot adó elsıdleges funkcióra építhetık
fel a kapcsolódó programok. A nagyobb központoktól (Mátészalka, Nagyecsed, Vaja), az
alközpontokon (Kocsord, Mérk-Vállaj, Nyírkáta-Nyírmeggyes, Ópályi) keresztül a kistelepülések
összefőzésével alakítható ki a települések egymást kiegészítı komplex turisztikai programcsomagja.
A közlekedésföldrajzi helyzetbıl adódóan és az adottságok felmérésével, lehetıségek
megismerésével 6 turisztikai mikrokörzetet javaslunk kialakítani:
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1. Holt-Szamos turisztikai mikrokörzet: Fülpösdaróc, Géberjén, Gyırtelek, Kocsord,
Ököritófülpös, Rápolt. Ezen településeket a Holt-Szamos és árterének természeti értékei
kötik össze.
2. Szamos-Kraszna turisztikai mikrokörzet: Nagydobos Nyírparasznya, Ópályi, Szamoskér,
Szamosszeg. A kistérség északi részében, a Szamos és a Kraszna árterén elhelyezkedı
települések
3. Vajai-tó turisztikai mikrokörzet: Jármi, Kántorjánosi, İr, Papos, Vaja. Vaja vonzás és
hatáskörzetébe tartozó települések. Természeti és kulturális értékekben is gazdag körzet.
4. Nyírségi turisztikai mikrokörzet: Hodász, Nyírcsaholy, Nyírkáta, Nyírmeggyes A terület a
Nyírség homokformáiban gazdag, változatos területe. Terepadottságai a természetjárás
lehetıségét hordozzák.
5. Ecsedi-láp turisztikai mikrokörzet: Fábiánháza, Mérk, Nagyecsed, Tiborszállás, Vállaj. Az
egykori Ecsedi-láp peremén elhelyezkedı települések, egy részletének visszaállításával, a lápi
életmód bemutatásával és a sváb hagyományok továbbéltetésével szerepel.
6. Mátészalka turisztikai mikrokörzet: A kistérség egyetlen jelentıs városa, amely betölti
központi szerepkörét, vonzereje és adottságai okán turisztikai szerepe is kiemelkedı.
43/4. ábra. A Mátészalkai kistérség tervezett turisztikai mikrokörzetei
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A kialakítandó turisztikai termékek
A következı táblázat bemutatja a kialakítandó turisztikai termékek jellemzıit és helyszíneit a
turisztikai ágazatok szerint. Ebbıl a 3 összefoglaló táblázatból kiderül minden település számára,
melyik termékcsomag jelenthet számára lehetıséget, s a fı jellemzık alapján, milyen típusú
fejlesztésekben gondolkozzanak a megvalósítás során. Míg a lehetséges helyszínek között szereplı
településjavaslataink segíthetnek az összefogás megvalósításában. A kialakítandó turisztikai
termékek részletesebb kifejtését itt nem tartok szükségesnek részletezni, a táblázat összegzi.
16/3. táblázat
A TURIZMUS FORMÁJA

A TURISZTIKAI TERMÉK JELLEMZİI

LEHETSÉGES HELYSZÍNEK

I. EXKLUZÍV TURISZTIKAI TERMÉKEK
1. Hivatásturizmus

2. Ökoturizmus

3. Kulturális turizmus
Nemzetközi színvonalú
fesztiválok, pl. népdalkörök,
néptánc egyesületek
találkozója, évente ismétlıdı
rangos mővészeti
rendezvények,
hangversenyek, középkori
lovagi játék, hagyományok
felélesztése, folklórtúrák
megszervezése.

4. Kulturális
élményturizmus
Eredeti környezet és a
korabeli életmód hiteles
reprodukálása, (ahol
ismeretterjesztı elıadás
tartható, kiállítás a régi
életmód emlékeibıl,
számítógépes szimuláció)
5. Sport turizmus

Színvonalas szolgáltatások és szabadidıs
tevékenységek: adrenalinszintet növelı,
vállalati dolgozóknak szervezett
programok, amelyek elınyben részesítik a
zöld övezetet, a különleges helyszíneket.

Szamos menti települések, kiegészítı
részprogramokkal a kistérség
települései:
Fı település: Mátészalka,
Bekapcsolódó: Kocsord, Papos,
Szamoskér, Szamosszeg, Ópályi,
Fı település: Géberjén
Bekapcsolódó: Rápolt, Gyırtelek,
Fülpösdaróc, Ököritófülpös
Fıleg természet- és tájvédelmi területeken Papos, Nagyecsed, Nagydobos, İr;
szervezett ökotúrák, mint pl.
Fülpösdaróc-Géberjén, Nyírkáta,
állatmegfigyelések, fotózás, ornitológiai
Rápolt, Tiborszállás (Újvadaskert),
tábor, a kijelölt zónákban és útvonalakon, Vállaj, Szamosszeg
képzett szakmai kísérıkkel.
és a természetvédelmi területek
Vállaj; Nagyecsed,
a, Mővészeti fesztiválok
- zenei:
Kocsord, Ópályi
b, Gasztronómiai fesztiválok
- Strudlifesztivál:
Mérk, Vállaj,
Gyırtelek, Kántorjánosi, Nyírkáta
- Kemencés sütemények (pl. cigánypite):
- Pác- és füstölıfesztivál
Mérk; Vállaj
c, Folklór fesztiválok
- Betyár-, gólya, lakodalmi farsang
Szamoskér, Szamosszeg,
- Fergeteges táncfesztivál
Nyírcsaholy, Nyírmeggyes,
d, Ifjúsági fesztiválok
Ököritófülpös
- Bibó-tábor:
- Cserkésztalálkozó:
İr
e, egyéb rendezvények
Jármi
-történelmi játékok
- Napraforgó és olajfesztivál
Vajai várkastély
-Kraszna parti hídi vásár
Fábiánháza; Nyírcsaholy
"Németh" mővészszalon
Kocsord
Ököritófülpös
a, Tematikus interaktív látványpark
kialakítása
- történelmi látványpark
Vajai Várkastély kertje
- Ecsedi-láp részleges visszaállítása, vízi
Nagyecsed; Tiborszállás
várakkal
b, Természeti és képzımővészeti táborok Tridea: Tiborszállás;
Rápolt (szobrász)
c, Honfoglalás kori életmódtábor
Szamosszeg, Nagydobos
d, középkori életmód tábor
Nagyecsed, Kocsord
e, Honfoglalás kori régészeti tábor
Vaja
Nagyecsed
Mátészalka és bármely település:
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Országos jelentıségő
versenyek, bajnokságok, pl.
kerékpáros versenyek;
versenypályák; gyermek
edzıtáborok

a, Lápi természetjáró és futófesztivál
- teljesítménytúra
(gyalogos, kerékpáros, lovas)

- terepfutás
- tájfutás
- tájékozódási túraverseny
b, Lápi öttusa
komplex extrém sportfesztivál (lovaglás;
mocsár-átkelés; íjászat; ladikolás;
petrencés rudas-futás)
c, „labdás” edzıtáborok (foci, kosárlabda)

Több településen átmenı útvonalakkal.
Ajánlott helyszínek:
Mátészalka-Jármi-Hodász-Kántorjánosiİr-Vaja-Nyírparasznya-Papos-ÓpályiSzamoskér-Pusztasándor-GéberjénFülpösdaróc-Ököritófülpös és környéke
Szamos és Kraszna-gát
Nyírkáta térsége
Nyírkáta-Fábiánháza-Nyírcsaholy és
környéke
Ajánlott helyszínek:
Nagyecsed-Gyırtelek-GéberjénFülpösdaróc-ÖköritófülpösTiborszállás és környéke
bármely kiépített sportpályával (öltözı,
kapuk, palánk stb.) rendelkezı település

II. EGYÉB KOMPLEX TURISZTIKAI TERMÉKEK
6. Falusi turizmus

A falusi környezet, életmód, a vidéki
gazdálkodás bemutatása, a hagyományok
megismerése, közösségi animáció

7. Lovas turizmus

Megfelelı lóállomány, túraútvonalak, fedett
lovarda, odaillı szálláshely és egyéb
szolgáltatások

8. Horgászat

Horgászásra alkalmas tavak, holtágak, folyók,
csatornák

9. Vadászat,
lövészsportok
pl. íjászat, futóvad lövészet,
koronglövészet
10. Ifjúsági turizmus

Jó vadállomány, komfortos vadászház és
egyéb szálláshelyek, kísérık, trófeabírálat a
közelben, kiegészítı szolgáltatások

11. Családi üdülés

- Ifjúsági szállók,
- Erdei iskolák,
- Sporttábor,
- Tánctábor:
Szép természeti környezet, síkvidéki
turistautak, jó levegı

12. Kerékpáros turizmus

Kerékpárutak, tájékoztató táblák,
megállóhelyek, útmenti pihenık
szolgáltatások

13. Vallási turizmus

Mőemléktemplomok, valláshoz kapcsolódó
hagyományok.

14. Átutazó turizmus

A szokásos útmenti szolgáltatások –
benzinkút, vendéglátás, vizesblokk, telefon,
szemétgyőjtés, üzletek, parkolók – mellett
Információ a környék nevezetességeirıl,

Falusi házak az egész térségben, ahol
vonzerı található vagy teremthetı:
Rápolt, Ópályi, Fülpösdaróc,
Fábiánháza, Kántorjánosi, Hodász,
Szamosszeg, Nagydobos
Mátészalka, Papos, Gólyaszállás,
továbbá a túraútvonalak kialakítását
megszervezı valamennyi település a
térségben: İr, Szamosszeg,
Tiborszállás; Mérk, Vállaj, Rápolt,
Nagyecsed
Vajai-tó, Holt-Szamos, Kraszna
mederszakaszai: Fülpösdaróc,
Géberjén, Gyırtelek, Kocsord,
Rápolt, Kántorjánosi, İr,
Ököritófülpös; Szamoskér,
Szamosszeg
A kistérség egész területén
Kocsord; Nyírkáta; Nyírcsaholy;
Mérk, Vállaj, Nagyecsed, Szamosszeg
Mátészalka, Nagyecsed
Tiborszállás, Vaja, İr, Szamosszeg
Jármi, Géberjén
Ököritófülpös, Nyírmeggyes
A kistérség egész területén
Szamosszeg, Szamoskér,
Kántorjánosi, Nyírparasznya, Papos;
Nyírkáta, Rápolt, Gyırtelek
A kistérség egész területén:
Szamos-gát, Kraszna mente; Vaja-İrHodász-Nyírmeggyes-NyírkátaFábiánháza-Nagyecsed-KocsordSzamoskér-Szamosszeg
Kocsord; Nyírparasznya (ikonosztáz);
Vállaj (Pünkösd, Szent Vendel nap –
október 20.); Ópályi (szentelések)

III. RÉSZ SZOLGÁLTATÁSOK
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A közutak mentén ill. a kiránduló
útvonalak mellett:
Nyírmeggyes; Mátészalka, Kocsord,
Gyırtelek, Ököritófülpös

szállásfoglalás, értékesítés, közvetítés
15. Kirándulások (a
kistérségben tartózkodó
turisták számára)

Helyi nevezetességek bemutatása, jellegzetes
vagy kiváló minıségő szolgáltatások (étterem,
cukrászda, egy tájház kiállítása, táncegyüttes
vagy kórus programja, fazekas és más
kézmőves mőhely látogatása, stb.)
megszervezése és azokról a turisták
tájékoztatása a turisztikai központokban, a
tranzit utak mentén.

16. Egészségturizmus
szerepe a jövıben várhatóan
tovább fokozódik a
növekvı civilizációs
ártalmak miatt nı, a
megelızés. A kialakuló új
értékrend a fiatal
középosztálybeli társadalmi
réteget is elérte.
17. Kétoldalú turisztikai
programok

a, természetgyógyász táborok
az emberek természetes gyógymódok iránti
fogékonysága, gyógynövények termesztése,
győjtése, szakemberek a gyógyításhoz
b, wellness turizmus
egészséges életmód iránti igény
aktív sportlehetıségek, masszázs, szolárium,
golfpálya, klubhelyiség stb.
- Határmenti találkozók:
-Nemzetközi Szamos-túra:
- Diákcsere

Vállaj, Mérk, Fábiánháza, Nyírcsaholy,
Mátészalka
A lehetıségre felfigyelı bármely tel.en
A kijelzendı turistautak menti
települések. pl.: Szatmári sárga jelzés:
Szamos-gát, Kraszna mente; Vaja-İrHodász-Nyírmeggyes-NyírkátaFábiánháza-Elıtelek-Kraszna-gátNagyecsed-Ököritófülpös-Szamos-gát
(Holt-Szamos)-FülpösdarócTunyogmatolcs-SzamoskérSzamosszeg;
Zöld jelzés: Vaja-Papos-Ópályi(Mátészalka)-Kocsord-Szamoskér
Tiborszállás, Fábiánháza vagy bármely
gyógynövényekkel rendelkezı
település
Megfelelı szintő Wellness központ
(Mátészalka esetleg Kocsord: Tisza
Lajos kastély) esetleg golfpálya
kialakítható lenne golfversennyel
Vajai-tó környékén.
Mérk-Vállaji kibıvítése a kistérségre
Megállóhely: Rápolt, Szamoskér,
Fülpösdaróc; GéberjénHomoródalmás stb. bıvítése

Marketingtevékenység terve
A kistérség turisztikai vonzerı leltára alapján azt állapíthatjuk meg, hogy a legtöbb értéke
maximum lokális jelentıségő, esetleg megyei vagy regionális hatósugárral rendelkezik. Ennek
fényében csak az értékeket koncentráltan, jól megszervezett rendezvényeken felhasználva,
megfelelı kistérségi pozicionálás után lehet csak turisztikai hasznosítás alá vonni. Az értékek
vonzereje a rendezvényeken keresztül érvényesülhet, amely csak magas szintő és széles körő
marketingtevékenység során valósítható meg. Ennek hiányában még a jelentısebb vonzerıi sem
rendelkeznek megfelelı ismertséggel. A vonzó arculat kialakítása a legfontosabb eszköz a
kistérség kiemelkedésének elımozdítására a versenytársak közül. A kistérség arculatának
megteremtésében a multimédia eszközeinek felhasználásával a szállásférıhelyeket, vendéglátókat,
helyi értékeket, beruházási lehetıségeket és egyéb turisztikai információkat többféle formában
lehet bemutatni. Ehhez célszerő kezdetben az „erıs” stratégiát alkalmazni, azaz színes
információban gazdag, vonzó brosúrákat összeállítani, amelyben fel kell kelteni a figyelmet a
térség felé, elı kell bújni az ismeretlenség homályából, hogy potenciális lehetıségként tőnjön fel.
A marketing általános célja a turisztikai marketingstratégia kidolgozása minden turisztikai
formához, a kistérség image képének megteremtése, egyedi arculatának kialakítása és turisztikai
programok megszervezése, elıkészítése.
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A konkrét feladatoknak ki kell terjednie az idegenforgalom és a gazdaság közös
szervezésére, a térség együttes megjelenésének koordinálására, ill. a térségi feladatok közös
menedzselésére:
–

Információ- és adatgyőjtés, ezek feldolgozása, megfelelı adatbázis kialakítása, hogy
azonnal tájékoztatni tudja az érdeklıdıket az idegenforgalmi lehetıségekrıl

–

Hatékony PR tevékenység megvalósítása, a kistérség, mint „kínálat” megjelenítése
minden lehetséges fórumon, pl: emzetközi, országos, regionális konferenciákon,
kiállításokon, vásárokon való részvétel

–

Prospektusok, kiadványok, kistérségi CD vagy referencia film készítése, terjesztése

–

Megjelenés a médiában és idegenforgalmi szaksajtóban, az idegenforgalom
szempontjából csúcsfontosságú helyszíneken, az utasforgalom csomópontjaiban

–

Külön kell kezelni a tranzitforgalom megállítását és informálását. E célból a határ
közelében kulturált, szolgáltatásokkal teli parkolóban eligazító térkép, a szolgáltatók
táblája, prospektustároló, stb. állítandó fel.

–

Kapcsolattartó személyek kijelölése, akik segítik a kistérségen belüli eligazodást,
ügyintézést, pl. engedélyek beszerzését stb.

–

On-line turisztikai adatbázis kialakítása, prospektusok, CD, referenciafilm készítése. A
meglevıket és az újakat kistérségi szinten összefogni és 2-3 három nyelven is elkészíteni.

–

Naprakész katalógus a kistérség idegenforgalmi adottságairól, programjairól; On-line
információszolgáltatás, helyfoglalási rendszer kialakítása, jelentkezés, a programokkal
kapcsolatban; virtuális szállásférıhely katalógus elkészítése

– Az önkormányzati szerepvállalás rögzítése, széleskörő kapcsolatrendszer kiépítése,
népszerősítı és szervezı tevékenység folytatása
–

Információáramlás biztosítása a turizmus résztvevıi között

– A célközönségek, korosztályok meghatározása, megkeresése és speciális programcsomagok kialakítása
– A csak a kistérséghez köthetı egyedi kulturális kínálat kidolgozása és köztudatba való
bevezetés, gasztronómia és a népmővészet összekapcsolása
–

Idıben kapcsolódni a régió hagyományos, bevált rendezvényeihez

–

Kitáblázottsága, a vendégirányító rendszerek színvonalának fejlesztése, horgászathoz,
vadászathoz kapcsolódó kínálati elemek turisztikai termékké fejlesztése; tájékoztató
táblák kihelyezése a csónakkikötıkben, vadásztársaságok településén.
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Monitoring
A program végrehajtását folyamatosan nyomon kell követni és az esetleges eltérésekrıl
vagy gondokról a visszacsatolást meg kell szervezni. A folyamatos visszajelzéseket elıször a
részprogramok felelısei kapják meg, akik vagy maguk intézkednek, és arról tájékoztatják a
végrehajtás fı felelısét, vagy intézkedést kérve továbbítják neki a jelzést. A döntési szinte részben
a felelısök kompetenciájából adódnak, részben pedig az operatív program kidolgozása során kell
azokat tisztázni. Az ellenırzési rendszer eltérı módszerek alkalmazását igényli a végrehajtás
különbözı területein és szakaszain. Egyrészt nem csupán az új fejlesztéseket fontos megismerni,
hanem az általuk lehetıvé tett turistaforgalom nagyságát és jellemzıit is, másrészt figyelni kell a
fejlesztések és a turistaforgalom által a környezetre gyakorolt hatásokat.
Az információrendszer kialakításakor fontos figyelemmel lenni a hatékonysági mutatók
kiszámításához szükséges alapinformációkra, mert utólag már nem lehet pótolni azokat. A
hatékonyság megbízható mérése nem csak a jelen program eredményeit vagy hiányosságait
tükrözi majd, hanem minden bizonnyal hozzájárul a további programok még sikeresebb
kialakításához és megvalósításához, ezáltal pedig a kistérség távlati céljainak mielıbbi eléréséhez
is.
A kistérség legfontosabb turisztikai funkcióinak pozícionálása
A turisztikai programban részletezett termékcsomagok átfogják a kistérség teljes területét,
egységes rendszerben kezelve azt. A Mátészalkai kistérségrıl kialakult kép alapvetıen, egy
természetközeli állapotú területet tár elénk. Ezért a turisztikai programban továbbra is erre a
nyugodt, stresszmentes környezetre alapozott fejlesztéseket kell elıtérbe helyezni, hogy
megerısödjön ez az alapvetıen pozitív kép a minıségi turisztikai szolgáltatások oldaláról is
(utazás, szállás, étkezés, programok, információközvetítés stb.). Ehhez a térségmarketinget kell a
fentebb már részletezett módon kialakítani, személyi és tárgyi feltétrendszerét megteremteni,
országos és nemzetközi fórumokon megjelenni. A megfelelı szlogen (pl. „Lápi portyán a
Szatmárban!”) és jelkép (pl. Ecsedi-láp, vagy Holt-Szamos tájkép, csikászok által használt
eszközök) és az egyedi arculat kihangsúlyozására az informatika adta lehetıségek kihasználása
segíthet.
A Mátészalkai kistérségben már mőködı turisztikai rendezvényeket, szervezeteket kell
hogy kiegészítse a felsorakozatott turisztikai termékek megvalósítása. Mindezek együttesen
eredményezhetik a térség vendégforgalmának növekedését. Célszerő koncentrálni meghatározott
célcsoportra, turisztikai termékre, egy-két mikrokörzetre, egy-két jelentısebb rendezvényre.
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A fı központoknak és alközpontoknak információs központ szerepkört is be kell töltenie,
de minden településen törekedni kell a kistérség összes turisztikai lehetıségének bemutatására,
illetve a Szatmár-Beregi-síkság egészérıl történı tájékoztatásra. Ezáltal lehetıség nyílna az
átmenı vendégforgalom megállítására. Ehhez kellı hangsúllyal elhelyezett információs táblák
szükségesek, különösen a 49-es fıút menti településeken, például Vaján, Mátészalkán,
Kocsordon.
A települések turisztikai pozíciójának mutató térképen a különbözı súllyal szereplı
alapellátás, vendéglátás, természeti és kulturális értékek és rendezvények összegzı kiértékelése
történt meg. Ezek alapján látható, hogy az egyes települések jelenlegi felkészültsége milyen
jelentıséggel bír a kistérségben. Világosan kirajzolódik a központi szerepköre mellett sokszínő
értékekkel is rendelkezı Vaja és Mátészalka a többi települést többszörösen meghaladó súlya.
Kocsord átlagosnál nagyobb jelentısége Mátészalka közelségének is köszönhetı, igaz megvan a
kiaknázáshoz szükséges aktivitás is. Nagyecsedet városi léte, a láp ismertsége teszi jelentısebbé,
de turisztikai pozíciója még nem igazán kiforrott.
43/5. ábra. A települések turisztikai pozícionálása az összesített súlyozott pontértékek alapján

A középsı kategóriába tartozó 9 települést (Szamosszeg, Ópályi, İr, Nyírmeggyes, Nyírkáta, Mérk, Vállaj, Gyırtelek, Ököritófülpös), vagy az átlagosnál jelentısebb rendezvénye, vagy
valamely szabadidıs tevékenységek közé sorolható szolgáltatása emel ki. Ezek önmagukban nem
elegendıek a kiugró turisztikai pozíció megszerzésére. Ehhez a felsorolt települések összefogása
szükséges. Az alsó két kategória 13 települése, rendelkezhet egy-egy kedvezı adottsággal, de
összességében nincs turisztikai pozíciója. A már jelentısebb pozícióban lévı települések
felelıssége is, hogy számukra megtalálják azokat a rész-szolgáltatásokat, amelyekkel
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hozzájárulhatnak a vendégforgalom növekedéséhez, miközben ık is részesülnek annak
hasznából.
A kidolgozott projektek alapján a kistérség egészét fogja össze falusi turizmus keretein
belül. A programcsomagok összekapcsolását az indokolja, hogy a falusi turizmus számára
kialakítandó szolgáltatások jól kiegészíthetı az ökoturisztikai programokkal, tartalmas üdülést
biztosítva. A falusi turizmus tág értelemben történı tájjellegő megvalósítására is esélye van a
térségnek. Minıségi javításra van szükség. Nem csak a falusi szálláshelyek, magánszállások
kialakítása, hanem a hagyományok bemutatása, kipróbálási lehetıséggel, népi ételek,
gasztronómiai sajátosságok kiaknázása, és programcsomagok összeállítása. Ehhez szorosan
kapcsolódhatnak a fesztiválok.
Az ökoturizmus keretein belül speciális jelleget ad a Szamosra és a holtágakra, tavakra
alapozott fejlesztés, mely kiegészíti a horgászturizmust. A különbözı természetjáró szakágak
összefutó útvonalaira és a kialakítandó tanösvényekre alapozva kisebb turistabázis kialakítása
javasolható. A természeti alapú turizmus egyedi rendezvényeként pl. a Fergeteges sport és
táncfesztivál „Lápi öttusája”, valamint a kialakítandó turistautakra alapozható „Lápi portya” túra
és terepsportfesztivál, túramozgalom emelhetı ki.
A térség gazdag, de egyedileg nem túl jelentıs kulturális értékei köré szervezıdve a
tematikus látványpark lehet versenyképes. Erre két központ és két hagyománykör nyújthat igazi
lehetıséget Kiemelkedhet Vaja, a Vay-várkastély és parkja, a Vajai-tóval kiegészítve. A Rákóczi
hagyományokra alapozott témapark mellett megjelenı színházi képzımővészeti, zenei programok,
valamint a Vajai-tó felfejlesztendı vízi turizmusa nyújthatnak komplex szórakoztatást. A megfelelı
fejlesztések nyomán közlekedésföldrajzi helyzetébıl adódóan Vaja betöltheti a Szatmár kapuja
turisztikai szerepkört, és elsıként állíthatja meg a kistérségbe érkezıket.
A lápi hagyományokra alapozva egy kisebb terület visszaállítására alapozott
kalandturizmus nomád táboroztatás és lápi tematikus park megvalósítása emelkedhet ki. Az
évente megrendezésre kerülı sportversenyek (tájékozódás a mocsárban minimális felszereléssel,
erı és ügyességi feladatok, íjászat, tereplovaglás, kincskeresés stb.) ıseink nomád életének
bemutatása, kipróbálási lehetıséggel országos elismertséget hozhatnak. A meglevı és tervezendı
fesztiválok csak akkor jelenthetnek húzóerıt, ha azokat, mint már többször említettük tartalmas
részprogramokkal kapcsolják össze, és esélyt adva egymásnak, idıben koncentrált, egységes
arculatú megvalósítását tőzik ki célul. Lehetséges az is, hogy az Arató, a Strudli és a Meggyfesztivál
esetleg a Tökfesztivál összekapcsolása, idıbeli koncentrálása, össszefogással, kiegészítése további
programokkal. 4 napos, egy hetes programcsomaggá szervezése. Javasolt idıpont július eleje.
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A Mátészalkai kistérség településeinek turisztikai adatbázisa
A turisztikai koncepció és program elkészítéséhez a helyzetfeltárás során felkerestük a
kistérség összes települését. A terepi kiszállásokon igyekeztünk feltérképezni a meglévı természeti
és kulturális adottságokat, az egyes települések idegenforgalmi vonzerejét. Emellett, egy általunk
összeállított kérdıív segítségével mélyinterjúkat készítettünk az önkormányzatok képviselıivel a
települések adottságainak, értékeinek részletesebb megismeréséhez, a már meglévı turisztikai
programok, rendezvények és ötletek feltárásához. Az egyes települések adattábláit rövid értékelés
követi, amelyben a meglévı értékek, adottságok jelentıségét és a hiányosságok összegzését adtuk
meg. Erre példaként mutatom be Fábiánháza adatlapjait.
VONZERİLELTÁR ÉS SZOLGÁLTATÁSOK – FÁBIÁNHÁZA
Természeti érték
Történelmi, néprajzi értékek
Kulturális, épített környezeti érték
Tájház, helytörténeti kiállítás
Bemutatható kézmőves hagyomány, népi
termék

VONZERİLELTÁR
Akácos út és út menti erdı Elıtelek felé
Mőemlék református templom (1802)
Görög katolikus templom faragott ikonosztázzal
Tájház (Petıfi út 23.) (felújítás elıtt, TRFC, mőemlékvéd. támogatja)
Ikeroszlopos, ikertornácos tájjellegő ház: gémes kút, góré, csőr
Hagyományos napraforgó betakarítás, kalákában, sarlóval, szelelve
padra felhordva, Akácméz pergetés, értékesítés
RENDEZVÉNYEK
Július 16. lovasnap

Falunap (idıpontja; jellege)
Szabadidıs tevékenységek
Lovaglási lehetıség, fogathajtás stb
Makkosi telep szekér, hintó, akadályugratás
Vízi sportok lehetısége
Vadászati lehetıség
Egyesület nincs, apróvadra alkalmas
Horgászati lehetıség
Természetjárás
egyesület, jelzett út nincs, szomszédos település felé turistaút vihetı
Kerékpár. lehetıség, útvonal javaslat
egyesület, jelzett út nincs, szomszédos település felé turistaút vihetı
Egyéb szabadidıs tev., egyesület
Amatır fogathajtó verseny
Kulturális rendezvények
Vallási rendezvények
Zenei rendezvények
Karácsonyi hangverseny
Színházi, színpadi rendezvények
Egyéb (irodalmi stb.)
Egyéb turisztikai rendezvények
Szüreti lovas felvonulás, október 1.
IDEGENFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK
Szállástípus (férıhely)
Kereskedelmi szálláshely
Magánszálláshely
Vendéglátóhelyek (db)
Étterem és egyéb étkezési lehetıség
iskolában
Fagylaltozó, Cukrászda
Kocsma, Presszó
van
Egészségügyi ellátás (orvos, fogo.,
Orvos, gyógyszertár, fogorvos közös Nagyecseddel
gyógyszertár)
Uszoda, Strand, Sporttelep
Sporttelep
Internet elérhetıség, e-pont (nyitvatartás)
Mővelıdési házban van teleház
Települési honlap (cím, frissítés)
www.fabianhaza.hu (frissítve)
Reklámanyag, kisebb ajándéktárgyak
-

183

TURISZTIKAI HELYZETELEMZÉS –

FÁBIÁNHÁZA

Fábiánháza tipikus egyutcás falu, átmenı-forgalommal. Kevés vonzerıvel rendelkezik,
már a régi tornácos házak is eltőntek. A megmaradók egyikében egy tipikus ikeroszlopos
ikertornácos házban kíván az önkormányzat tájházat berendezni. Így a falu tájháza (Petıfi út 23. a
falu fıutcája) – felújítás elıtt áll, (TRFC, mőemlékvédelem támogatja). Az udvaron gémes kút,
góré, csőr 40-50 fıs társaság le tud ülni, ezt tervezik rendbe hozni. Építészeti értékei a református
templom 1802-bıl és a görög katolikus templom ikonosztáza. A település természeti értékekben
szegény, régi gyógynövénye volt a macskagyökér, amely a Valeriána gyógyszer egyik alapanyaga.
Az alap egészségügyi és szociális szolgáltatások megtalálhatóak, 2002-ben az egyesület új
sportöltözıt kapott, ami az új évezred igényeihez is méltó. Az alapvetı turisztikai szolgáltatások
csak részben kielégítık, hiányzik a szálláshely, étkezési lehetıség. A falunap július 16-án kerül
megrendezésre. Jellegzetessége az amatır lovas nap, fogathajtás, szekér és hintófelvonulással, a
nagyecsediekkel közös szervezésben. Rendezvény még a Karácsonyi hangverseny. A lakosság
körében jelentıs a hagyományos napraforgó betakarítás, kalákában, sarlóval, szelelve vagyis még
kézi módon végzik. (Él még a hagyományos kézi bugázás, a padra hordás.) Emellett az akácméz
értékesítés jelentıs, (sok helyen árulnak a faluban). Szép akácfasor, akácerdık szegélyezik a falut.
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5.6. REJTETT ÉRTÉKEK BEVONÁSA A TÉRSÉG TURIZMUSFEJLESZTÉSÉBE
Szatmár-Bereg vonzerıkínalata még nem teljes, további rejtett értékekkel rendelkezik (44 .
ábra), melyek kiaknázása meglátásom szerint néhány éven belül bekövetkezik. Véleményem
szerint ebben is a humánerıforrás, a lokálpatriótizmus, a fiatalok vállalkozási kedve a
meghatározó. A turizmus területi fejlesztésekor nem gondolok mindegyik település
idegenforgalmának kialakítására, bıvítésére, mivel ehhez a meglévı természeti, kulturális,
történelmi, néprajzi stb. értékeken túl anyagi és személyi feltételek is nélkülözhetetlenek. Ezért az
idegenforgalom

területi

koncentrációjára,

kistérségeken

belüli

és

kistérségek

közötti

együttmőködésre van szükség. Így hozzájárulni a vidékfejlesztéshez, a halmozottan hátrányos
térségek kiegyenlítıdésének biztosítása érdekében.
44. ábra. További idegenforgalmi lehetıségekkel rendelkezı területek a Beregben. Saját szerkesztés

A sikeres turizmus-stratégia véghezviteléhez a következı fejlesztési feladatok megoldását tartom
szükségesnek:
–

A turisztikai kínálat bıvítése (öko-, kulturális-, sport-, ifjúsági- hivatás, falusi turizmus területén).

–

Rendezett településkép kialakítása, különös tekintettel a településközpontok
felújítására, a kikapcsolódásra alkalmas közösségi terek kialakítására, zöldterületek
185

növelésére. A turista a településektıl elvárja a rendezettséget, az ápoltságot. A
rendezett, fás utcákat, ápolt házakat, kerteket, színvonalasan mőködı közösségi
létesítményeket, szolgáltatásokat (pénzintézetek, egészségi ellátás stb.).
–

A térség közlekedésföldrajzi helyzetének javítása érdekében az úthálózat minıségi és
mőszaki paramétereinek javításán túl fontos az összekötı és elkerülı utak számának
bıvítése. A biztonságosabb közlekedés mellett a kerékpárút-hálózat fejlesztése.

–

Az idegenforgalmi szolgáltatások (vendéglátó- és szálláshelyek) komfortfokozatának
javítása. Legyen jellemzı jelenség a vendégfogadó alapos szakmai felkészültsége,
tájékozottsága, lelkesedése, kultúrált magatartása. A humán feltételek mellett
rendkívül fontosak a tárgyi feltételek javítása (a vendéglátó objektum ápoltsága,
felszereltsége).

–

A kistérségeket, településeket bemutató marketingtevékenység fokozása. A SzatmárBereg a turizmus szemszögébıl nézve sajátos és egyedi értékeket magába rejtı térség,
de kevésbé hazai és nemzetközi hatókörő vonzerı, illetve ami van és ismert is, az
sincs kellıképpen kifejlesztve a piacon értékesíthetı turisztikai termékké.

–

Célszerő kistérségekben olyan csoportok (pl: TDM) létesítése, amelyek marketing
eszközök segítségével hozzájárulnak a gyors, pontos, korrekt tájékoztatáshoz.

–

Természeti értékek feltárása a fenntartható turizmus fejlesztés szem elıtt tartásával,
bemutathatóságának megteremtésével új turisztikai termék, turisztikai vonzerı
létrehozása.
45. ábra A tourinform irodák elhelyezkedése Magyarországon (forrás: www.itthon.hu, 2007)
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–

A turizmus növelése érdekében egyik legszükségesebb feladatnak tartom a tourinformirodák számának növelését, hiszen az országban és nemzetközi szinten is ez a hálózat
mőködik a leghatékonyabban. A megyében három tourinform iroda üzemel: az elsı
kettı Nyíregyházán és kirendeltsége nyaranta Sóstón. 2002-tıl Vásárosnaményban,
ami 2007-ben költözött megfelelı helyre és azóta üzemelteti a Bereg boltot. A 45.
ábra jól szemlélteti, hogy országos viszonylatban még a turizmus szempontjából
kevésbé frekventált területeken is nagyobb a tourinform-iroda-sőrőség, mint a
Szatmár-Beregben. Feltétlen szükséges volna további iroda mőködtetése. Nem
feltétlen a kistérséi központokban kell kialakítani, hanem inkább célszerőnek tartanám
az egész Szatmár-Bereg közlekedési csomópontjában, a Tivadar-Kisar közötti híd
közelében, stílszerően a Tisza-parton

üzemeltetni egyet. A tourinform irodák

fenntartását (személyzet, rezsiköltség, stb) az önkormányzatok finanszírozzák. Bár
térségünkben a polgármesteri hivataloknak a feltétlen szükséges kiadásokra sincs
elegendı költsége, de határozott véleményem szerint megérné legalább még egyet
megnyitni.
A fejlesztés során több alapvetı szemponthoz kívánatos igazodniuk az önkormányzatoknak:
–

nem a mennyiségi, hanem a minıségi fejlesztésére kell törekedniük

–

alkalmazkodni kell az értékmegırzés és átadás élményszerő szempontjaihoz

–

az összefogást kell erısíteni, a jelenleg meglévı legjelentısebb vonzó-tényezık további
fennmaradását, bıvítését csak ezek biztosíthatják

–

társadalmi erıforrások kiszabadítása a holt értékek birodalmából: mőködtetett
mőemlékek múzeumi tárgyak, használati eszközök életszerő környezetbe helyezése

–

nincs egyedi, speciális elvárás

–

a magyar falusi turizmust kell színvonalasan végezni, nem kell a nyugati mintákat másolni.

–

turistabarát környezet (lakosság).

A „kicsik” számára az együttmőködésen kívül nincs más alternatíva. E nélkül
elnéptelenedhetnek a falvak, nyom nélkül elenyészhet népi hagyományaink jelentıs része. A falusi
turizmus eredményességének további növelésére adottak a Szatmár-Beregben a lehetıségek,
azonban feltétlen minıségi változásoknak kell bekövetkezni. A belföldi turizmusra is egyre
inkább az igények növekedése a jellemzı, és ennek kielégítése nélkül hosszútávon nem tarthatóak
fenn a falusi rendezvények. Legfontosabb megoldandó problémák a falusi turizmusban, hogy az
egyes vendéglátók törekszenek a komplexitásra, általánosan nincs munkamegosztás, összefogás és
így sok program megvalósul, de kevés az igényes, színvonalas rendezvény. Fejlesztési irányok:
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–

az infrastrukturális fejlesztések javítása

–

programok szervezése

–

turistabarát magatartás javítása

–

nyelvismeret javítása

–

térségi összefogás

–

komplex „csomag” kínálat
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5.7. BEREG LEHETSÉGES TDM MODELLJE

Szatmár-Beregnek közösen volna célszerő kialakítani egy Turisztikai Desztináció
Menedzsment (TDM) szervezetet, hiszen a turizmusnak még a belföldi piacán belül is hatékonyan
csak így tudnának fellépni. Kistérségi vagy települési modellek ezen a területen nem célszerőek. A
közös turisztikai termékkínálaton alapuló egységként jelenítheti meg magát. A TDM pályázatok
kiírása 2008 nyarán megtörtént, benyújtásukra ısszel kerül sor. A kiírás kritériuma adott területre
20.000 vendégéjszakában jelöli meg az alsó határt, emiatt külön is célszerő pályáznia a
kistérségeknek. Az egységesebb és önálló beregi térség eléri ezt a határt, az együttmőködésre jó
példák vannak: utazási kiállításokon való részvétel, kiadványok, rendezvények.
Kistérségi vagy települési önkormányzatok, turisztikai menedzserek, civil szervezetek,
turisztikai szolgáltatók, és egyéb, a turizmussal közvetett kapcsolatban lévı vállalkozások
partnerségi együttmőködése szükséges. A tagok közösen dönthetik el az együttmőködés formáját,
tartalmát. Az együttmőködéshez szükséges pénzeszközök forrásait is közösen pályázhatják. Egy
döntéshozó testület felállítása a professzionalizmust célozhatja meg, akik a napi feladatokat ellátó
munkaszervezetet is felállíthatnak, melynek infrastrukturális hátterét például a tourinform iroda és
egy desztinációs honlap rendszer adhatja. Térségi szinten hatékonyabb marketingtevékenység
végezhetı, a vonzerık erısíthetik egymást.
A térségi együttmőködés szükségességét legalább egy évtizede jól látják a Szatmár-Beregisíkságon tevékenykedı, a turizmusnak bármely területével foglalkozók. A turisztikai szakemberek és
szereplık közösen alakítottak ki olyan turisztikai termékeket, mely hasonló együttmőködést
kényszerít ki. 2007-ben általában csökkent a legfontosabb turisztikai mutató, a vendégéjszakák
száma az elızı évhez képest (a 8.8. melléklet táblázata összegzi a megyei kistérségek
kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmát). Ezért is szükséges további szakmai lépések megtétele
a desztináció népszerősítése érdekében. A Bereg turisztikai lehetıségeit, a bıvülı szolgáltatások és
termékek körét a 8.9. mellékletben ismertetem.
A vidéki (falusi) turizmus a gazdasági-társadalmi térkapcsolatok erısítıjévé válik, túllép a
települési határokon, markáns arculatú kistérségek sorát alapozhatja meg. A turizmus
fejlesztésében a legutóbbi két évtized új elvek, gondolatok, elvárások és célok térnyerését hozta.
Ezek a turisták minıségi igényeinek és a környezeti érzékenység felerısödésével újfajta
turizmusformák megteremtését segítették elı. Az alternatív, szelíd és vidéki turizmusok azonos
alapelveken nyugvó turizmus formák: eredeti értékekre koncentrál, környezet és társadalomkímélı, vidéket támogató, megismerés, aktivitás és élményközpontú (SZABÓ G. 2007).
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A kistérség 15 önkormányzata tőzte napirendre az utóbbi években képviselıtestületi ülésen
a turizmust, elsısorban valamely látványosság fejlesztési lehetıségeinek feltárásával, azok
megvalósításával, illetve rendezvények szervezésével, valamint turisztikai tervek, koncepciók
készítésével kapcsolatban. A 44. ábrából is látható, hogy rendelkezésre állnak a térségben még
további turisztikai lehetıségek is, de nem feltétlen új termékek bevonása a megoldás, inkább a
meglévık minıségi fejlesztése és a marketing erısítése, azaz a desztináció menedzselése. Mindezek
ellenére a turisztikai referensek száma – a többi kistérséghez hasonlóan – szerény. Kizárólag
turizmussal foglalkozó munkatárs két önkormányzatnál (Csaroda és Vásárosnamény), részben a
turizmussal is foglalkozó munkatárs öt településen (Beregdaróc, Tarpa, Tákos, Tiszakerecseny,
Tiszavid) dolgozik. Idegenforgalmi adót két településen kérnek: Jándon és Tivadarban. A kistérség
27 településrendezési tervébıl 20 foglalkozik turizmussal, 8 készült el.
A rendezvények közül nemzetközi jelentıségőnek ítélik az aranyosapáti Alkotótábort,
valamint a Nemzetközi Tisza Túra érkezését. A Szatmár-Beregi Pálinka Lovagrend tevékenysége
is kezd túlmutatni határainkon. Regionális jelentıségő a Jeles Napok a Beregben címő
rendezvénysorozat, a barabási természetvédelmi tábor, a magyar nóta énekverseny, a tarpai Kuruc
fesztivál és Megyei népzenei fesztivál, valamint a Tisza-Party rendezvénysorozat. Helyi
jelentıséggel bír a tákosi Málenkij robot emlékünnep, a Gulácsi napok, a vásárosnaményi Beregi
ünnepi hét, valamint a különbözı utcabálok, falunapok, vásárok, kisebb gasztromómiai
rendezvények.
Az önkormányzatok a felvetıdı problémák megoldásaként szinte kivétel nélkül a pályázatok
készítését, pályázati források, néhány településen a magántıke bevonását, az infrastruktúra
fejlesztését, a szálláshelyek bıvítését és a rendezvények szervezését fogalmazták meg. Valamennyi
önkormányzata fontosnak érzi a település népszerősítését. 16 település szórólapokat készít, 12
fejlesztési pályázatokat állít, 10 újsághirdetést alkalmaz, 9 internetes honlapot tart fenn, 5 turisztikai
kiállításokon is részt vesz. A települések több mint felében jelent meg valamilyen turisztikai
kiadvány. Mindegyik szerepel az Irány a Bereg! címő térképes prospektusban. Több önkormányzat
adott ki magyar és idegen nyelvő kiadványt a településrıl. Ezen kívül képeslapokat, térképet, naptárt
jelentettek meg.
A kistérség fejlesztési dokumentumaiban szerepel a turizmusfejlesztés. Hosszú távú célként
megfogalmazzák, hogy a Bereg váljon a magyarság számára a természethez, a népi kultúrához és a
múlthoz való kötıdés minta-régiójává, ahol a helyi lakosság számára is biztosítottak az életfeltételek és
jövedelemszerzési lehetıségek. Az önkormányzatok általános célja a települések és vonzerık
fejlesztése (falufejlesztés- megújítás, a települési környezet javítása; programcsomagok kialakítása) és a
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turisztikai szakmai háttér kiépítése, bıvítése (koordinációs központ létrehozása; a térségi marketing
fejlesztése; a képzés-továbbképzés).
A beregi térség egy lehetséges TDM-modellje (46. ábra) jól tükrözi a közös
érdekterületeket. Az ötszirmú kisvirág (például a Beregi ártereken is elıforduló bogláros
szellırózsa) lehetne hat vagy többszirmú, de legalább 5 különbözı szervezető és érdekő
társaságnak kell összefognia. A közös halmazokban az azonos érdekek rajzolódnak ki, a belsı
szirmokon egy-egy szakember képviselteti magát, és végül a virág közepén, a termı helyén a
döntéshozó testület áll, mely szintén legalább öttagú. Fürtös vagy bogas típusú virágzat
struktúrája is felhasználható, a lényeges eleme a desztináció, azaz a Bereg hatékony menedzselése.
46. ábra A beregi térség lehetséges TDM-modellje. Saját szerkesztés

Ha maradandó turisztikai célponttá kíván válni a térség, akkor a kitartás elengedhetetlen.
Mivel a Beregbe többnyire Vásárosnaményon keresztül érkezik a vendég, a várossal való
együttmőködést átgondoltabbá kell tenni. Ötletekbıl, további tervekbıl akad bıven, megfelelı
átgondoltsággal szakemberek bevonásával kell a programbıvítést megoldani. A vendéglátóhelyek,
szállás és étkezés színvonalas módon való megoldása, a református egyházzal, új létesítményeivel
együtt, és a környék turisztikai szolgáltatóink megnyerésével, bevonásával lehetséges egy jól mőködı
TDM kialakítása. A Jeles Napok a Beregben rendezvénysorozatnak átgondoltan, egyediségét
megırizve kell tovább élnie, a kívánt területfejlesztı hatást elérnie. Mindezek kidolgozása további
alapos, széleskörő munkát igényel. Az összefogást célszerő kiterjeszteni: polgármesteri hivatalok,
református egyház, természetvédelmi szervezetek, tudományos háttér, vállalkozói rétegre.
Kapcsolódnia kell a környezı térségek rendezvényeihez is, megfelelı marketingmunkával,
célcsoportok megválasztásával, mely irányban az elsı lépések már megtörténtek.
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6. ÖSSZEGZÉS
2001-ben Csarodán egy augusztusi falunapon a vásárban egy idıs néni 40.000 Ft-ért eladta azt a
gyönyörően hímzett terítıcsaládot, amit régóta szellızett minden tavasszal, a többivel együtt, de csak állt a
szekrényben és nem használta még ünnepnapokon sem senki. Nagyon boldog volt, hogy majd ebbıl a pénzbıl
tudja segíteni az unokáit. Azóta Erzsike néni már megrendelésre is hímzi a beregi keresztszemes terítıket, három
éve már számlát is tud adni róla. Emellett a szilvalekvárt is nagy tételben fızi, egy tákosi rokona újra aszalja a
gyümölcsöt. Ezt a jövedelem-kiegészítési lehetıséget is vidékfejlesztés egyik elemének tartom, ami itt a turizmusnak
köszönhetı.
A turizmus fejlıdésének legnagyobb eredménye – a vendégforgalom stabilizálódása, néhol
növekedése mellett – hogy a tájspecifikus élelmiszerek, bioételek, néhány hungarikum elıállítása
és növekvı forgalmazása beindult. A helyi export fellendülése a Szatmár-Bereg lakosságának
jövedelem-kiegészítést, egyre több esetben megélhetést biztosít. Olyan megélhetést, aminek
természetföldrajzi alapjai itt adottak és amit évszázadok alatt mőveltek, azaz a mezıgazdasági
termékek elıállításának és feldolgozásának, késztermékké történı alakításának köszönhetnek.
Egy

adott

desztinácó,

jelen

esetben

Szatmár-Bereg

turisztikai

kapacitása

és

fogadóképessége hozzájárul, kölcsönhatásban áll, oda- és visszahat a térség infrastrukturális,
gazdasági fejlıdéshez, a helyi társadalom és a vendégek elégedettségéhez és jó esetben az
ökológiai egyensúly megtartásához. Remélhetıleg a beindult hatások folytatódnak, stagnálódnak,
megtalálják a kedvezı egyensúlyi állapotot, és továbbra is a vidékfejlesztés elemeként mőködnek.
A dolgozatban akár kritikai éllel is megfogalmazódhatna, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében az idegenforgalomnak csak mintegy 15 településen, vagy Szatmár-Beregben a
települések 23%-ában van komoly gazdasági súlya. Ezek nem nagy arányok, mégis jelentısnek
tartom a fejlıdést, hiszen a települések, falvak differenciálódása idején, amikor a
munkahelyteremtés még mindig várat magára, a turizmus az, amely rövidtávon is képes volt, és
remélhetıleg folyamatosan képes lesz hozzájárulni az életminıség javulásához.
Turisztikai téren Szatmár-Beregben három területet lehet jól elkülöníteni. A kistérségi
központok és a falvak illetve egymás közötti turisztikai kapcsolata eltérı, pedig csak összefogással
tudnak hatékonyan fellépni a desztinációk versenyében. A Szatmár északi része, Fehérgyarmat a
környezı falvakkal együttmőködve, rendezvények szervezésével emelkedik ki. Az idén a 10.
Szatmár Fesztivál zajlott. A falusi turizmus nagy tapasztalattal bír, gasztronómiai rendezvények
sorát rendezik. A hagyományos vonzerıkkel rendelkezı falvak (pl: Szatmárcseke, Túristvándi)
mellett „új” idegenforgalmi falu Penyige, Panyola. A Szatmár keleti és déli részén még megyei
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viszonylatban is gyerekcipıben jár a turizmus. A Mátészalkai kistérség, Nagyecsed, Vaja, Vállaj és
még néhány település nagyon elszánt az idegenforgalom növelése iránt. Csenger és környéke is
elırelépést kíván elérni a turizmusban, az építészeti vonzerıket kiegészítve itt a Szamos és
környékének természeti adottságait kihasználva például határon átnyúló speciális tutajtúrát
terveznek. A harmadik terület a Bereg, a falvak itt is inkább hagyományos vonzerıkre alapoznak,
(XIII. századi, szép kis templomok, fa haranglábak, ipari mőemlékek), de van attrakció is: a Jeles
Napok a Beregben rendezvény keretében kiemelkedı a beregdaróci kenderes hétvége. Vásárosnamény elszigetelıdik, megvannak a maga rendezvényei (Tisza-party, Szilva-fürdı). Szatmár-Bereg
vonzerıit a szilvaút és a natúrpark főzi fel egy turisztikai termékké. Gasztronómiai specialitásainakt
mindenhol megkóstolhatják a turisták.
A falvak arculatának szépülése hozzájárul, hogy a népességszám stabilizálódjon
területünkön. A fiatal korosztály azonban elvágyódik a szülıfalvakból. Munkahelyemen, a
Nyíregyházi Fıiskolán sok hallgató tanul a térségbıl és mivel tanítok negyedéveseket is,
igyekszem mindig megkérdezni, hogy hol szeretnének folytatni az életüket. Az elmúlt hét év alatt
nem sok, de egyre több kedvezı tapasztalatom alakult ki. Ha van munkalehetıség, ha biztosított a
megélhetés, nem feltétlen vágyódnak a volt hallgatók nagyvárosokba. Bár találkoztam olyannal is,
akinek a megélhetése a szülıi háztól függetlenül is megoldott, de a kisebbség jelenléte miatt
határozottan el akar jönni a térségbıl. Visszatelepült fiatal családosokkal is egyre többet
találkozunk. Pénzkereseti lehetıségük miatt az ingázás még jelentıs Nyíregyháza vagy épp
Budapest és például Csaroda, Panyola, Beregdaróc, Túristvándi között, de a megélhetést, az
élhetést itt képzelik el. A jólét és jóllét közötti különbséget kézzel foghatóan lehet
aprófalvainkban is érezni.
A hagyományok életben tartása is csak egy szők réteget foglalkoztat igazán, de megnézni és
élményszerően kipróbálni sokan akarják (szövés, hímzés, cibere-fızés, aszalás, a pálinkafızés
megismerése, stb). Ahhoz, hogy ezt megtehessük a következı generációkkal is az interaktív
múzeumok, tájházak mellett a falusi portákon nyílik lehetıség. A családi üdülések növekvı száma és
az ifjúsági korosztály megnyerése terén is jelentıs elırelépések történtek a kistérségek turizmusában.
Újszerőnek tartom dolgozatomban – feltételeztem és a kutatás során egyértelmővé vált–,
hogy a turizmus hozadéka, azaz a helyi élelmiszeripari termékek eladása jelentıs mértékben
növekedett, ezt azonban sem a mezıgazdasági, sem a turisztikai statisztikai adatok nem jelzik. A
szürkegazdaság a turizmusban jelentıs. A további kutatás legfıbb iránya ennek számszerősítése.
Bizonyára az adózási morál javulása ezen a területen is javítana.
A kutatás során bebizonyosodott, hogy a helyi kezdeményezések, az önszervezıdések és
a vidékfejlesztés különbözı formáival együttesen sem tudja Szatmár-Bereg lakossága önmagát
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kihúzni a bajból. Bár igyekeznek sokat megtenni a helyi lakosok, de a hátrányos helyzető
települések sorsának jobbra fordulásához feltétlen szükséges a felülrıl vezérelt hatékony
területfejlesztés.
A turizmus bizonyítottan területfejlesztést ér el vidékünkön, eredményei közül néhány:
– Az elmúlt tíz év alatt a vendégforgalom a többszörösére emelkedett, aminek hatására
jelentıs mértékő a jövedelem-kiegészítés.
– A turisztikai vállalkozások száma nıtt, így a munkahelyteremtéshez is hozzájárul.
– A szezonalitás megnyújtásával, azaz a tavaszi és ıszi rendezvények megszervezésével
tovább növekszik a vendégéjszakák száma.
– A mezıgazdasági termékek, fıleg a szilva visszanyerte értékét.
– A vendégek igénylik a késztermékeket és szívesen költenek is rá: lekvárok, aszalványok,
pálinka. Ezek végre kaphatók a Szatmárikum házaiban, vagy a Beregi boltokban.
– Az alapanyagok megtermelése mellett a teljes feldolgozást további munkahelyteremtı
hatása, jövedelem-kiegészítı szerepe van.
– Beregi keresztszemes hímzéssel készült „csomagolóanyagban” adják át az ajándékokat,
így komplex módon járul hozzá a vidékfejlesztéshez.
– Az új turisztikai termékek (szilvaút, fesztiválok, fürdı, natúrpark) térségi összefogással
valósulhattak meg, amelyek szociokulturális hatása kedvezı.
– A falvak külsı képe megváltozott, szép rendezett falukép fogadja az ide érkezıket.
– A fogadókapacitás optimalizálása történik, de ezen a téren meg kell találni a megfelelı
egyensúlyt.
– A belföldi marketingnek tovább kell erısödni, hiszen nem a fıutazás megnyerése csak a
cél, hanem a hosszúhétvégék, családos és ifjúsági üdülések színtere lehet térségünk.
– Hatékonyabb együttmőködés szükséges a civil szervezetek és a turisztikai szakemberek,
szervezetek között.
– A turisztikai szolgáltatások minden területén minıségi változás következett be, amelyet
feltétlen tovább kell fokozni, hiszen mind a belföldi, mind a külföldi vendégek igénye
növekszik, az utazási trendek, a jóléti társadalmak kereslete és az utazók demográfiai
szerkezete ezt igényli.
Ahhoz, hogy stabilan az Észak-alföldi Régió turisztikai magterületei közé tartozzon térségünk további minıségi fejlıdés, változás szükséges a turisztikai alap- és szuprastruktúra területén
is. Ehhez a szakemberképzés kialakult a megyében, a fiatal szakemberek száma is növekszik. Az
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idegenforgalom másodlagos jövedelem-kiegészítı szerepének megváltoztatása jelentene igazi
vidékfejlesztést térségünkben is.

Legfıbb kutatási eredményeim
1. Kutatási tapasztalataim, megállapításaim a térség turizmusa és települései vonatkozásában:
– A térségi szintek vizsgálata azt bizonyította számomra, hogy a fejlesztési, turisztikai
fejlesztési lehetıségek adottak, de alapja, területi differenciálója a helyi humánerıforrás.
Annak megléte vagy hiánya határozza meg egy-egy falu idegenforgalmi fejlıdését.
– A turizmus alapú tipizálásom célja, hogy bebizonyítsa az emberi erıforrás jelentıségét.
– A kutatás során bebizonyosodott elızetes feltételezésem, hogy sem mezıgazdasági, sem
turisztikai statisztikai adatok nem mutatják a turizmus jövedelemkiegészítı szerepének
nagyságát.
– Országos, régiós, vagy akár megyei eredmények alapján nem mutatható jól ki a turizmus
területfejlesztı hatása. Az adatok sugallta eredmények és egyéni tapasztalat gyakran nem
feleltethetık meg egymásnak
– A fejlesztési koncepciók fontosak az önkormányzatok, egyéb szervezetek számára, legalább
átgondolják a benne leírtakat, de a megvalósulás hatékonysága alacsony. Ezen a területen
is a humánerıforrás szerepe a legnagyobb. A jó egyéni ötletek, kezdeményezések
elsısorban tıkehiány miatt nehezen valósulnak meg. A kiírt pályázatokhoz igazítják az
elképzeléseket, ezért is lenne fontos a helyi és régiós szint hatékonyabb együttmőködése.
– Jó példákat mutattam ki arra, hogy idegenforgalmi szakemberek, vagy idegenforgalommal is
foglalkozók lettek polgármesterek: Tivadar, Csaroda, Tarpa, Túristvándi, Penyige, Panyola.,
amely települések fejlıdése ezek után meglódult. Példák sikeres egyéni de nem turisztikai
vállalkozásokra, melynek érdeke a turizmus gerjesztése: Tarpa Natura Kft., Tarpa
Manufaktura Kft., Panyolai Szilvórium Kft., mind helyi termékeket dolgoz fel. Tehát az
egyének motivációján nagyon sok múlik.
– Az aprófalvakban az egyéni vállalkozásokat felhasználva a lakosság összefogása eredményezi
az ismertté válást. Így alakul ki egy kezdeti marketing, amely alapja a fejlıdésnek.
– A falvak negyedében ér el érzékelhetı fejlesztést a turizmus, megítélésem szerint ez magas
arány. Közvetve még ugyanennyi település kapcsolódik hozzá, ám nem minden faluban
„gyógyír” a turizmus!
– Esettanulmányokban tártam fel a kérdéskör települési, kistérségi jellemzıit.
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2. A célkitőzéseimben szereplı kutatási eredmények:
– A turizmus-szakmában erıteljesen érzıdik térségünkben is, hogy az alulról induló
kezdeményezésekkel,

vidékfejlesztési

tevékenységgel

és

a

felülrıl

vezérelt

területfejlesztés eszközeivel együttesen lehet elmaradott térséget felzárkóztatni.
– A kutatások, felmérések, az idegenforgalom pozitív hatásainak közérthetı módon történı
széleskörő bemutatása szükséges. Ezáltal bebizonyítani Szatmár-Bereg egész lakosságának,
hogy a turizmusfejlesztés eredményei jó irányban hatnak a térségben. A szemléletváltás,
miszerint nem csak a mezıgazdaságból lehet megélni tovább kell, hogy folytatódjék.
– A határmenti együttmőködés nélkülözhetetlen a térség fejlıdésében. Egyik alapvetı
kívánalom, hogy a gátakon történı kerékpározás folytatódjék Románia és Kárpátalja felé
is.
– Megítélésem szerint a turizmus hozzájárul ahhoz, hogy térségünk mentális távolsága
csökkenjen az ország távolabbi területeihez. Szatmár-Beregnek ma már megvan a
turisztikai miliıje és minden adott ahhoz, hogy kialakuljon róla egy pozitív imázs, amely
stabilizálhatja az idegenforgalmat.
– Fejlesztési stratégiák kidolgozásában vettem részt a feltárt értékek további hasznosítására.
További lehetséges irányok a térség turizmuskutatásában:
1. Kutatási-tervezési feladatok:
– A statisztikailag nem kimutatható eredmények méréseinek, módszereinek kidolgozása, hiszen a
hagyományos turisztikai mutatók nem jelzik eléggé, hogy mennyiben járul hozzá az
idegenforgalom az életminıség javításához. A kutatás további legfıbb iránya az kell, hogy
legyen, hogy ezt a szubjektivitást kiküszöbölve mutatók és indikátorok bizonyítsák
állításaimat.
– Az agrármutatók alaposabb elemzése, hiszen csak abból gyızıdhetünk meg arról, hogy
jelentıs mértékben nı a gyümölcstermelés területünkön.
– A helyi fiatal diplomások nyomon követése, legalább reprezentatív mintavétellel.
2. Javaslatok a jövıbeli fejlesztésre:
– A magyarországi kistájak eltérı módon tudják felhasználni az örökség, kulturális és falusi
turizmus adta lehetıségeket. Összehasonlítások további alkalmazása és akár mintaterület
kijelölése is lehetséges szakmán belül.
– Az ökoturizmus egyediségének kifejlesztése. Nem versenyezhetünk a Tisza-tó ártéri
kenutúráival, vagy a Kırös-Maros Nemzeti Park bemutatóközpontjaival, a Duna-Dráva
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víziturizmusával, de lehetıséget biztosíthatunk a gátakon, kellemes erdei dőlıutakon
kerékpározához egyik kisfaluból a másikba, körtúra, vagy akár csillagtúra formájában.
– Különleges attrakciókkal (pl: hímzıház, lápi-öttusa, túlélıverseny az ártéren, speciális
tutajtúra) fejleszthetı a vonzerı. A meglévı vonzerık minıségi fejlesztése szükségszerő.
Egy levéltári forrás szerint 1406 szeptemberében a kisnemesek lakta Bereg megyei Hete (a mai
Hetefejércse része) egyik lakosa a Beregszászon ülésezı megyei törvényszék elé járult, hogy megvádolja egyik
szomszédját, miszerint az lerázta a termést körtefájáról, majd a körtét elhordta. Az így keletkezı perben a
bíróság azt az ítéletet hozta, hogy a megvádolt szomszéd esküvel tisztázza magát a vád alól (Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Oklevéltár 128. sz.). Szándékosan egy jelentéktelennek tekinthetı esetet választottam
annak szemléltetésére, hogy a középkori társadalmi viszonyok 600 év távlatából sem sok
mindenben változtak, de a gazdasági és technikai fejlıdésnek köszönhetıen megmutathatjuk
szeretett vidékünket másoknak, és ezt mindkét fél a maga javára kamatoztathatja. A turizmus
egyik hozadéka Szatmár-Beregre nézve nem a globalizálódó életforma kell, hogy legyen, hanem
hogy egy sajátos, egyéni arculattal rendelkezı vidéket kínáljunk a turisztikai desztinációk
versenyében. A másik hozadékának feltétlen szüksége, hogy további 100 – vagy a fenti példából
hitet merítve, többszáz – év múlva is esendı, de boldog emberek lakják e térséget.
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Köszönetnyílvánítás
Mindenekelıtt köszönöm Hanusz Tanár Úrnak, hogy a Bereg turizmusa felé irányított és
kipréselte belılem ezt a dolgozatot.
Nagyon szépen köszönöm kedves témavezetımnek, Gézának az érdemi munkát! Jelentıs
szakmai útmutatást adott, amire turisztikai hiányosságaim miatt szükség volt. Köszönöm, hogy
türelemmel viselte a hosszú fejezetek lassú rövidülését. Hálával tartozom neki és családjának,
hogy lehetıvé tették a nyíregyházi konzultációkat is. A turizmusföldrajz személyes
megtestesítıjeként példakép sokunk számára!
Köszönöm Tóth Professzor Úrnak, hogy lehetıséget biztosított ennek az útnak a végigjárására.
Remélem lesz alkalmam rá, hogy elsısorban neki bizonyítsam be, hogy alkalmas vagyok a címre –
ha a védés sikeres és a bizottság is így ítéli meg.
Köszönöm Gábor Ágnes barátnımnek és Mizsur Bálint kollegámnak a mentális, technikai és
mindenféle segítséget!
És nagyon köszönöm pöttömnyi lányaimnak, Eszternek, Katának és férjemnek a türelmüket,
tündéri megértésüket. Azt hiszem elsısorban miattuk csináltam.

Nyíregyháza, 2008. október 24.
B. Pristyák Erika
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8. MELLÉKLETEK
8.1. BÖLCS ÉS GAZDASÁGI HASZNOSÍTÁSRA JAVASOLT HOLTÁGAK A BEREGBEN
Sor-szám
6
11 G
15 G
16
17
20 G
22 G
24 G
36 G
47 G
51
53
55
56
57 G
58 G
59
60
61 G
62 G
63 G

Holtmeder neve
Közigazgatási hovatartozás/település
Helyzet:Part Töltés
Kis-tó-háti-morotva
Tivadar
Jobb
M
Nyilasi-morotva
Jánd
J
M
Temetı-tagi-morotva
Tiszaszalka
J
M
Apáti-szegi-morotva
Aranyosapáti Tiszaadony Tiszaszalka
J
M
Füzesi-Holt-Tisza
Tiszaadony
J
H
Hosszú-akoli-morotva
Mátyus Tiszakerecseny
J
M
Kis-Tisza
Benk Lónya Mátyus
J
M
Eszternai-morotva
Lónya
J
M
Halábori-szegi-morotva
Tiszakóród
Bal
M
Espántai-morotva
Gyüre
B
H
Lapályi-Holt-Tisza
Aranyosapáti
B
H
Apáti-morotva
Aranyosapáti
B
H
Ladányi-Holt-Tisza
Mezıladány
B
H
Sziget-dőlıi-morotva
Tiszamogyorós Lónya
B
H
Bátyi-tó
Tiszamogyorós
B
H
Csicsó-rét-dőlıi-morotvaTiszaszentmárton Eperjeske
B
M
Kastély-kerti-Holt-TiszaTiszaszentmárton Eperjeske
B
H
Szeg-dőlıi-morotva
Zsurk Tiszaszentmárton
B
H
Láp-tövisi-morotva
Zsurk Tiszaszentmárton
B
H
Tövis-közi-morotva
Zsurk
B
H
Zovány-tó-közi-morotvaZsurk
B
M

További holtágak a Beregben:
1
2
3
4
5
7
8
9
10
12
13
14
18
19
21
23
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
48
49
50
52
54
64

Badalói-szegi-morotva
Tarpa
Ducskósi-morotva
Tarpa
Helmec-szegi-morotva
Tarpa
Gacsán-szegi-Holt-TiszaTarpa
Vágás-dőlıi-morotva
Tarpa
Halvány-háti-morotva
Tivadar, Gulács
Nagy-szegi-morotva
Gulács
Boroszló-kerti-Holt-TiszaGulács
Foltos-kerti-Holt-Tisza
Jánd, Olcsvaapáti
Halvány-háti-morotva
Jánd, Vásárosnamény
Bagi-szegi-morotva
Vásárosnamény, Kisvarsány
Bagtanyai-morotva
Tiszaszalka
Mese-szegi-Holt-Tisza
Tiszakerecseny
Kát-szegi-Holt-Tisza
Tiszakerecseny
Rózsás-dőlıi-Holt-TiszaMezıladány, Benk, Mátyus
Zátonyi-dőlıi-Holt-TiszaBenk Lónya Tiszamogyorós
Kis-szegi-Holt-Tisza
Szatmárcseke
Tarpai-szegi-Holt-Tisza
Szatmárcseke
Espántai-morotva
Nagyar
Kis-szegi-Holt-Tisza
Tivadar Kisar Nagyar
Süllıs-foki-morotva
Kisar Gulács
Kis-mezı-szegi-Holt-TiszaKisar Gulács
Kerice-háti-morotva
Kisar Panyola
Báka-szegi-morotva
Olcsvaapáti Panyola
Nagy-kerti-Holt-Tisza
Nagyvarsány Kisvarsány
Ispán-szegi-Holt-Tisza
Nagyvarsány
Szalkai-szegi-Holt-Tisza
Gyüre Tiszaszalka
Gyürei-szegi-Holt-TiszaAranyosapáti Gyüre
Aranyosi-Holt-Tisza
Aranyosapáti
Lapályi-ómeder
Aranyosapáti
Terem-szegi-morotva
Újkenéz Aranyosapáti
Fövenyesi-ómeder
Zsurk

J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

H
H
H
H
H
M
H
H
H
M
H
H
H
H
H
H
H
H
M
M
M
M
M
M
H
H
H
H
H
H
H
H

Gazdasági hasznosításra 12 holtágat javasolnak G betővel jelezve. M: mentesített oldal, H: hullámtér.
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8.2. SZATMÁR-BEREGI-SÍKSÁG NÖVÉNY ÉS ÁLLATVILÁGA
Természetes növényzet
A Bereg-Szatmári-síkságot átszelı folyók és patakok két oldalán, az alig néhány méteres
térszíni lépcsık felszínén a növénytakaró övezetes-sávos elrendezıdését figyelhetjük meg. A
folyók iszapján törpekákás élnek, öntéshomokján gyomtársulások bokrosfüzesek, vörös főz
telepszik meg. Uralkodó fafajai a fehér főz, a fekete nyár, alatta a hamvas szeder, nagy csalán.
Legszebb állományai a Bagiszegi erdıben, Jánd és Nagyar környékén található. A korábbi
századokban nagy területeket borító keményfa ligeterdıket értékes fájuk miatt kiirtották. İsi
állapotban csak a tarpai ıs-tölgyes maradt meg 10 hektár kiterjedéső területen.
A hullámtérben a mesterséges eredető állományt fıleg a fehér nyár , a fehér főz ,a tölgy , a
kıris, akác ,alkotja. A mentesített ártérben a silány talajokon fıleg akác, tölgy, nyár a jellemzı. A
cserje szintben a fekete bodza , a mezei juhar , míg a gyepszintben a salátaboglárka , csalán , a
tavaszi tızike ,kétlevelő sarkvirág , a legjellemzıbb.
A magas árterek öntésein kıris-szil ligeterdık alakultak ki. Az egykor uralkodó, ma is
legelterjedtebb erdıtársulás a magas ártereken a kocsányos tölgy , mezei szil , a magyar kıris ,
helyenként gyakori a szürke nyár. A cserjeszintben galagonyák, veresgyőrős som ,fagyal , kutyafa a
leggyakoribb. Gyepszintjében többnyire a hamvas szeder , sárga virágú tyúktarély , Odras keltiké , van
jelen. Gyakran hegyvidéki bükkösök, gyertyánosok elemei is megtalálhatók a ligeterdıben. Legszebb
állományai Csaroda, Tarpa, Fehérgyarmat, Túrricse, Jánkmajtis, Magosliget körzetében vannak.
A folyóvölgyektıl távolabb lévı morotvák, lefolyástalan területek mentén is kıris-szil ligetek
és égeres láperdık alakultak ki, ahol a Kárpátokból leereszkedett, kora tavasszal virágzó kárpáti
sáfrány él. Jellegzetes fája a mézgás ége,a magyar kıris , ritkán kocsányos tölgy. A kıris-szil ligetek
magasabb térszínein, a magasabb talajvízállású részeken gyertyános-tölgyes foltokat is találunk.
Az Alföldön egyedülállóak a Bereg-Szatmári-síkság tızegmoha lápjai. Ezek jégkorszaki
tızegmoha társulások, mint dagadókúp töredékek a Báb-tava, a Nyíres-tó és a Navata-patak
területén sásrétek, nádas főzláp, valamint az égerláp győrőjében található. A legérdekesebb a
hüvelyes gyapjas sás társulása, melynek zsombékjain és a tızegmoha semjéken tızegáfonya,
tızegeper vidrafő található, az országban egyedül itt. Ma már túravezetıvel látogatható területek.
A nagy kiterjedéső fás legelık, kaszálók fıleg az erdıirtások következtében alakultak ki, ahol
egy-egy vadkörte, magyar kıris vagy kocsányos tölgy ad hősölı helyet a pásztoroknak, állatoknak.
Például a túristvándi Rókás legelı hatalmas tölgyesei, hagyásfás réteknek nevezik, merthogy egy-egy
fát mindig meghagytak. E területen a legelterjedtebb az ecsetpázsitrét. Leggyakoribb fajai a réti
boglárka, réti kerék, ecsetpázsit, stb. jellegzetesek a magasabb térszínek, hegyvidéki rétekre
emlékeztetı kaszálói. Itt uralkodó a borjúpázsit, soványcsenkesz, a pacsirta füvek . Az erdıssztyepp
jellegő gyepfoltokon gyakori a védett szíki kocsord és a réti ıszirózsa megjelenése. A beregi kistáj apró
szigethegyein (tarpai Nagy-hegy, barabási Tipet-hegy) cseres-tölgy töredékek és sztyeppföldek
találhatók, s a déli lejtıkön szılık és gyümölcsösök díszlenek.
Az árvízmentesítés, belvízrendezés nyomán képzıdött rétek, kaszálók ún. félkultúr-formációk,
melyeknek jellemzı fajuk: a tarackos- és a gyepestövő füvek. A mocsár- és lápnövényzet a lecsapolás
után a mély teknıkbe húzódott vissza. Összetételében azonban nagymértékben megváltozott. A régi
lápok (Ecsedi-láp) maradványaként a szittyófélék maradtak meg. Gyakori még a vízmelléki csukóka, a
vízi hidı, a réti füzény, farkasfog, fodros lórum, borzos keserőfő, soványperje, fekete nadálytı.
A vizek partján az ernyıs virágúak közül a mételykóró, a békakorzó , élessás , és a fekete
nadálytı , maradtak meg. A belvizekkel hosszabb idın át elárasztott teknıszerő mélyedések partján
jellemzıek az ecsetpázsitos kaszálók , melyek néha a nedves erdık tisztásaira is bevonultak.
A kistájak legmélyebb részein kisebb foltokban kotus és meszes-szódás (szaloncsák) szikes
talajokon sótőrı, sókedvelı növénytársulások, sziki növények élnek. Legelterjedtebb a sziki sásrét ,
a magyar palka, sziki mézpázsit, cickafarkos és ürmös szikespuszta társulásai, orvosi székfő .
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Állatföldrajzi viszonyok
A puhatestőek törzsébıl a csigáknak van nagyobb jelentıségük, fajszámuk azonban
csökkenı. Itt csak néhány fajukat soroljuk fel: éti csiga ,berki csiga , mocsári csiga , fialló csigák . Az
1970-es években találtak rá a kárpáti kék meztelen-csigára a Tisza hullámterében, mely kuriózumnak
számít. A folyóvizekben, morotvákban 15-20 cm nagyságú tavikagylók szántják az iszapot.
Fajokban leggazdagabbak a rovarok osztálya. A rovarok osztályán belül a fedelesszárnyúak
rendjébıl közel 20, a kétszárnyúakból 15, a recésszárnyúakból 13, a lepkékbıl negyvennél több fajt
sorolt fel. A százlábúak osztályából 4, a rákok osztályból 8, a pókokközül pedig 7 fajt említ.
A területünk állatvilágában végbement változás legjobban a gerinceseket érintette. A
Felsı-Tiszavidék egykori gazdag halfaunája a Tiszába, a Szamosba, a Túrba, a morotvákba,
kubikgödrökbe, nagyobb belvízelvezetı csatornákba, állóvizekbe szorult vissza. Néhány, még
elıforduló fajukat említjük meg: csuka, harcsa, ponty, dévérkeszeg, kárász, compó, sügér,
fogassüllı, kısüllı, veresszárnyú koncér (Rutilus rutilus), kövi csík és vágó csík. 1904-ben ÉAmerikából bekerült törpeharcsa , az 1970-es években telepített busa növelte a halfajok számát.
Kétéltőek néhány elterjedt faja: vöröshasú unoka,barna varangy,zöld varangy, zöld levelibéka,
béka, mocsári béka. A hüllıfaunát területünkön a vízisikló, zöld gyík , fürgegyak, lábatlan gyík és a
gyér számú mocsári teknıs ,a tarajos gıte, és a pettyes gıte,a hegyi vagy elevenszülı gyík, (Bábtava, Csaroda határában), foltos szalamandra) (Lónyai- és Bockereki erdı) és a keresztes vipera
(Lónyai-, Bockereki- és a Dédai erdıben) alkotja.
Madarak: A vízi munkálatokkal azonos idıben, nagy területeken szüntették meg a
madarak élıhelyeit, ennek következtében tízezres madártömegek váltak otthontalanná, több faj
pedig kipusztult. A Felsı-Tiszavidék madárvilágáról Legány tanár úr (LEGÁNY A. 2000)
tanulmányaiból nyerhetünk képet. A területünkön jelenleg fészkelı és átvonuló jellemzı
madárfajok; a gyümölcsöskertekben, akácsorokban mindenütt gyakori az aranysárga zöldike,
tengelic, vadgerle, sárgarigó, szürke légykapó, széncinke, fülemüle, kerti poszáta, barátposzáta,
mezei poszáta , erdei pinty , széncinege, kék cinege, barátcinege, a fatörzseken szaladgáló csúszka,),
valamint a harkály, kakukk, a gyümölcsösök, szılıskertek dézsmálója a seregély. Hatalmas fák
odvaiban költ a füleskuvik , búbos banka, és a páratlan szép szalakóta, de itt neveli utódait több
denevérfaj is. Érdekes fészkelı a nagy ırgébics, mely hazánknak ezen a táján költ. Itt honos a
fokozottan védett nagy szikibagoly. Emberi települések közelében tartózkodik a füstifecske és a
molnárfecske, házi veréb ,feketerigó.
A szántóföldek legismertebb madara a mezei pacsirta, fürj, fogoly, fácán.
Megfogyatkozott a fürj- és a fogolyállomány. 1990 után a kisgazdaságok kialakítása következtében
a mezsgyék száma nagymértékben gyarapodott, ahol a fiókák nevelése ismét biztonságossá vált,
ezáltal számuk újabban növekszik. Nagy tömeget képvisel a vetési varjú, fészküket erdıkben rakják.
A térség egyik kiemelkedı természeti értéke a földön fészkelı, rigó mérető költözı madár, a haris.
Megmaradt állóvizekben, vizenyıs területeken megtalálható a nádirigó, nádiposzáta, nádiveréb,
bibic, vízityúk , szarka, szárcsa, tıkés réce, böjti réce, kanalas réce, szürke gém, vörösgém, nagy lilik,
vetési lúd, fehér gólya, fekete gólya, búbosbanka, İsszel és tavasszal nagyobb tömegben jelennek
meg az erdei szalonkák ,a széki lilék. A hullámtér hővösebb, nedvesebb mikroklímájával
indokolható, hogy több olyan faj él itt a ligeterdıkben, amelyek inkább hegyvidékre vagy északibb
tájakra jellemzı. Ilyen például az énekesmadár, a nagy fülemüle, a szürke küllı, a feketeharkály. A
kubikerdık odvas fáiban szalakóta, búbosbanka, szürke légykapó, csúszka, kék cinege és széncinege
valamint a seregély költ. Szegélybokrokban tövisszúró gébics, karvalyposzáta kisposztáa, barát
poszáta a berki tücsökmadár fészkel. A Tisza szakadó partjaiban népes partifecske telepek vannak.
A ragadozó madarak közül a vörösvércsét és kék vércsét, héját, barna kányát, vándrosólymot,
kabasólymot, karvalyt, egereészölyvet, említhetjük meg. Az éjjeli ragadozókat a kis kuvik a
gyöngybagoly erdıkben a kerekfejő macskabagoly és a kis fülesbagoly képviseli. Az egykor gazdag
emlısfaunának már csak töredéke él területünkön: vakond, ürge, hörcsög, házi egér, mezei pocok
és erdei pocok, pézsmapocok, vándorpatkány. Elég gyakori a menyét, mezei görény, róka. A ma
élı állatok közül a legnagyobb testő vadfajunk a gímszarvas, az ız és a vaddisznó,
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vadásztársaságok foglalkoznak az állománnyal. A szántók, rétek, legelık leggyakoribb állata a
mezei nyúl.
8.3. FİBB GYÜMÖLCSFAJOK A SZATMÁR-BERERGI SÍKSÁGON

Térségünkben a gyümölcsnemek közül a legnagyobb területet (70%-ot) az alma foglalja el.
Országosan is kiemelkedı jelentıségő almatermı térség, hiszen az ország almafa területének 7%-át
térségünk adja.A szilvától a vezetı szerepet az 1930-as években veszi át, így a szilva a második
helyre szorult. Már korábban is említettük, hogy különösen a Szamos mentén fekvı településeinek
kertjeiben, szántóin indul el a nagyobb területre kiterjedı almatelepítés. Az almatermesztés a II.
világháború után térségünkben mindjobban elterjedt, az 1930-as években megszerzett vezetı
szerepe tovább növekedett. Az almatermesztés igazi felvirágzása a hatvanas évekre esik, amikor a
korszerő nagyüzemi árutermelı gazdaságok kialakultak. A nagyüzemek mellett az alma a háztáji
gazdaságoknak, házi kerteknek és a legfontosabb gyümölcsévé vált. Az almatermesztés szinte a
térség teljes társadalmát átfogta, tájformáló tényezıvé, a települések megfiatalosodásának egyik
fontos bázisává vált. A hetvenes évek elsı felétıl kezdve épülnek a gyümölcstárolók. Az új
telepítések folyamán döntıen Jonagold, Idared, Starking, Golden-delicions fajták kerültek a
gyümölcsösökbe.
A keleti piacok összeomlása következtében az étkezési alma exportja a tizedére esett vissza az
1980-as évek átlagához viszonyítva. Ezzel ellentétben az ipari alma mennyisége az összes
almatermés a kilencvenes évekhez viszonyítva 28%-ról 75%-ra emelkedett. A legjobb minıségő
sőrítményt a jonathán fajta adja a kedvezı cukor és sav arány miatt. Az almalé sőrítmény
elıállításának kapacitás növelésére lenne szükség, mivel piacképes termékek közé sorolható.
A szilva hagyományosan szatmári gyümölcs, az 1930-as évekig a legelterjedtebb
gyümölcsnem a térségben. A harmincas évektıl az elsı helyét elveszti és a második, 1980-tól a
meggytermesztési kedv növekedésével a harmadik helyre szorult. A szilva a térség egész területén
termelhetı és meg is található. Legtöbbet a házi kertekben termelnek, de megtaláljuk csatornák, utak
mentén, szántóföldi táblák szélén, az ún. „dzsungel” szilvásokat, amelyek gondozás, ápolás nélkül bı
termést adnak. 2000-ben a szilva a gyümölcstermı területek 6,7%-át foglalja el. Területi aránya
nagyobb a megyeinél (4,7%), illetve az Észak-alföldi régiónál (6,1%). A termelt gyümölcs kb. 20%-a
kerül a felvásárló szervekhez, a nagyobbik részét étkezésre, lekvár- és pálinkafızésre használják fel.
Legáltalánosabb termelt fajtái: Besztercei, Debreceni muskotály, Olasz-kék, Althán ringló, Stanly. A
legrégibb fajta a „nem tudom” apró szemő szilva, amely a hagyományos házi jellegő szilvalekvár
legkedveltebb alapanyaga. Ugyancsak ez a fajta adja a híres szatmári szilvapálinka különleges aromáját.
A meggy területi aránya a hetvenes évtizedtıl kezdve lendületesen fejlıdik, jelenleg a
második helyet foglalja el. Elsısorban az öntéstalajokon, a házi kertekben találjuk meg. Ezért
területi eloszlásuk sokkal egyenletesebb mint az almáé vagy az ıszibaracké.
A hatvanas évek második felétıl az ıszibarack telepítések területe is megnövekedett. 2000-re
a cseresznyével együtt a hatodik helyet foglalják el területünk gyümölcs- termesztésében, megelızve a
nagyobb termelési múlttal rendelkezı sárgabarackot. Körültekintı gondozást igénylı gyümölcsfajtát.
Az állomány sok fajtából áll, de a jelentısebbek aránya (Champion, Condor stb.) elég magas.
A cseresznye arányos eloszlásban a házi kertekben található. Legelterjedtebb fajtája a
germersdorfi. A cseresznyefák számszerő növelését a szedéssel járó nagy kézimunka igény miatt fıleg
a házi kertekben lehet fokozni.
Bereg-Szatmárban a körte termelése nem különösen jelentıs. Termesztésében Pátyod,
Porcsalma, Ököritófülpös és környéke emelkedik ki. Az utóbbi években tárolási, értékesítési
nehézségek miatt a körtefaállomány csökkent.
A dió házikertekben, szórványokban található. Leginkább kertekbe ültetik. Kiemelkedıen
sokat termel Milota, Uszka, Tiszabecs Barabás lakossága.
A bogyós gyümölcsösök közül az áru-köszméte termesztése jelentıs. A gyümölcstermı
terület 0,3%-át foglalja el. Az 1970-es években a telepítése Vásárosnamény, Mátészalka
térségében indult meg. Napjainkban a házi kertekben található.
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A szılı termesztése térségünkben igen mérsékelt, a termıterület mindössze 0,02%-át
foglalja el. Fıképpen a Beregben, a vásárosnaményi kistérségben, a barabási- (Tipet-hegy) és a
tarpai (Nagy-hegy) lejtıin találkozhatunk nagyobb területtel (95 ha).
8.4. A SZATMÁR-BEREGI NATÚRPARKOT NÉPSZERŐSÍTİ PLAKÁT
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8.5. A BEREG IDEGENFORGALOM FEJLESZTÉSÉNEK ADOTTSÁGAI ÉS LEHETİSÉGEI
RASZTERANALÍZIS SEGÍTSÉGÉVEL

21. táblázat. A természeti és társadalmi adottságok értékelésének szempontjai
Mutatók
Domborzati adottságok
1. Relatív relief
2. Kilátópontok
Éghajlati adottságok
3. Évi csapadék
4. Nyári félév középhımérséklete
Vízrajzi adottságok
5. Felszíni vizek (tavak, patakok)
6. Kiépített fürdési, horgászati, hajózási leh.
Élıvilág
7. Növényzet relatív értékelése
8. Védett természeti értékek
9. Vadászati lehetıségek
Talaj
10. Talajminıség

Értékhatárok

Szorzó

Max. pont

1-5
1-5

2
2

10
10

1-5
1-5

1
1

5
5

0-5
0-5

4
4

20
20

1-5
0-5
0-5

3
4
2

15
20
10

1-5

2

10

A társadalmi adottságok értékelésének szempontjai
I.

II.

III.

Megközelíthetıség, közlekedés-földrajzi adottságok
1. Közút
0-4
0-4
2. Vasút
3. Kisvasút
0-4
4. Kerékpárút
0-4
5. Távolság a határátkelıhöz
0-4
Fogadóképesség
1. Szálláshelyek minıs. szerint
1-8
2. Étkezési lehetıség/éttermek
5
3. Szórakozási lehetıségek
1-5
Ember alkotta vonzerık/attrakciók
1. Kiépített tfürdı
40
2. Lovas és egyéb központok
10-20
3. Építészeti emlékek
a. faharangláb
10-15
b. templom
10-15
c. malom
10-15
d. kúria, tájház
10-15
4. Múzeum, kiállítások
5-10
5. Kézmővesség, hagyomány
0-10
6. Gasztronómiai
0-10
7. Jelzett turistaútvonalak
0-10
Támogatások, pályázatok
0-20

2
2
2
2
2

8
8
8
8
8

ágyszám
db
3

40
25
15

A raszteralapú tipizálás részeredménye
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db
db
db
db
1
1
3
5

8.6. A FELSİ-TISZA VIDÉK KERESKEDELMI- ÉS MAGÁNSZÁLLÁSHELYEK VENDÉGFORGALMA
17. táblázat Kereskedelmi és magánszálláshelyek vendégforgalma a Felsı-Tisza vidék üdülıterület településein
1999
2002
2003
2004
2005
2006
vend. v.éjsz. vend. v.éjsz. vend. v.éjsz. vend. v.éjsz. vend. v.éjsz. vend. v.éjsz.
Beregdaróc
27
286
- 1406 2950
639 1801
Beregsurány
21
342
17
510
22
292
27
135
24
192
Csaroda
186
545
38
89
31
74
49
132
89
307
Csenger
1417 3615
- 1137 2013 1108 1698
Dombrád
1288 3194
Fehérgyarmat
2144 3389 2293 3355 1637 2499 1846 3929 1072 2182 1236 2093
Fülesd
180
659
115
575
Gacsály
20
50
6
24
Garbolc
333 1576
405 1725
Gelénes
27
158
Gyırtelek
37
123
Gyüre
13
193
57
376
Jánd
99
221
263 1595
207 1118
254
850
190 1200
192
734
Kisar
36
204
83
507
105
364
191
349
172
845
93
295
Kisnamény
34
204
13
92
19
109
Kisszekeres
19
19
15
19
Kölcse
109
372
135
638
111 1944
156 1704
128
522
193
804
Kömörı
10
28
34
80
Lónya
296
488
190
309
138
185
270
405
151
257
208
258
Mátészalka
3314 5108
- 3662 8145 4724 11953
Nagyar
10
440
53
692
Nagyecsed
6
30
49
193
Nagyhódos
163 1131
170
850
Nagyvarsány
54
616
84
393
33
341
41
387
Ököritófülpös
221
370
10
18
Panyola
23
254
29
476
33
197
45
118
57
167
Pátyod
83
160
Penyige
28
68
39
117
16
48
8
30
6
15
Sonkád
35
133
Szatmárcseke
898 1763
779 3103 1016 2233 1031 1916 1109 2523
712
887
Tákos
16
63
53
248
27
134
36
200
Tarpa
317 1156
680 1856
507 1471
313 1391
402
737
315
821
Tiszaadony
15
59
7
77
24
138
20
120
38
190
Tiszabecs
412
939
68
313 1148 2214
Tiszacsécse
21
210
115
535
25
80
21
105
8
16
6
18
Tiszakóród
5
7
5
10
5
15
6
12
Tiszavid
132
450
56
355
50
323
52
275
34
155
13
68
Tivadar
2043 4751 3401 6483 2847 5544 4418 9288 4120 8277 4404 10876
Tunyogmatolcs
145
331
92
208
519
544 1525 1535 1684 2160
919 1450
Túristvándi
786 3389
780 3813
706 2875
464 1266
703 3851
Vásárosnamény 4937 9224 12263 31252 10643 23487 10989 23450 8712 19089 10917 23189
Összesen:
16685 33241 23480 55916 20889 46225 24045 49532 27572 57554

155

8.7. SZATMÁR-BEREG LEGFONTOSABB TURISZTIKAI LÁTNIVALÓI ÉS SZOLGÁLTATÓI
Tourinform iroda és Bereg Bolt, Vásárosnamény
Intézmény

Cím

Vezetı
Kapcs.tart.sz.

Bereg Múzeum
Iskolatörténeti Győjtemény
Erdıháti Tájmúzeum
Falumúzeum
Kályha Múzeum
Kölcsey Ferenc Emlékmúzeum

4800 Vásárosnamény Rákóczi u. 5.
4800 Vásárosnamény Jókai u. 59.
4965 Kölcse Kölcsey u. 2.
4964 Fülesd Kis u.6-10
4944 Túristvándi Zrinyi u.35.
4945 Szatmárcseke Kölcsey u. 44.

Falumúzeum

4843 Hetefejércse Bajcsy Zs. u. 13.

Élı Múzeum

4934 Beregdaróc Kossuth u 1

Helytörténeti Múzeum

4941 Penyige Kossuth u. 101.
4941 Penyige, Kossuth ut 105

Lekvárium

MŐEMLÉKEK,
LÁTNIVALÓK

Cím

Nyitva tartás

Kölcsey Ferenc
Emlékszobra

4945 Szatmárcseke
Kölcsey u. 44.

Móricz Zsigmond
Emlékház
Szabó Lırinc
Emlékszoba

4947 Tiszacsécse, Kossuth
u.51
4951 Tiszabecs,
Rákóczi u. 45

Szárazmalom
Szatmár-Bereg
Tájvédelmi Körzet

Városi Galéria

4931 Tarpa, Árpád u.
4900 Fehérgyarmat,
Vörösmarty u. 1
4934 Beregdaróc, Kossuth
u.1
4844 Csaroda,
Kossuth u.21
4931 Tarpa ,
Kossuth u.21
4900 Fehérgyarmat,
Kossuth tér. 17
(Mővelıdési Központ)

Vízimalom

4944 Túristvándi,
Zrínyi u.35.
Tel: 44/434-110,

Turistvándi Hosszúcsőr
Fazsindellyel

4944 Túristvándi
Malom u 3

Zsófi néni háza-tájház

4945 Szatmárcseke,
Vasvári P u.4

Szövıház
Tájház
Tájház

45/470-638
45/371-638
Vezetı Tel.44/377-175
Bányai Tamás
44/377-534
20/375-5661
Kapcs tart szem: Szőcs Józsefné
Tel: 44/712-012
Vezetı: Kiss László
Kapcs tart személy: Bakó Pálné
Vezetı: Tóth Miklósné
Kapcs tart személy: Dalanics Z.
20/389-2883
Vezetı: Kırösi Miklósné
Kapcs tart személy: Kormány M.
Vezetı: Kırösi Miklósné
Kapcs tart szem: Balku Gyuláné
Tel:30/493-3489

Jan1-Dec31
bejelentkezéssel
Jan1-Dec 31 HétfıtılVasárnapig: 9h-18h Tel:
44/705-218 70/368-4150
Egész évben
Egész évben

bejelentkezéssel
Tel: 30/460-0203
Hétközn: 10h-18h
sz-v: 45/484-905

Jan1-Dec31
bejelentkezéssel Tel:
30/460-0203
Jan-Dec31 Hétközn: 10h18h Szomb/Vasárn:
bejelentkezés Tel: 45/484905
Ápril 1-Szept1 8h-17h
Szept1-Ápril1 8h-16h
Tel:45/488-002,
Jan1-Dec31 Hétköznap:
8h-20h Szomb/Vasárn:
bejelentéssel
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Üzemeltetı
Polgármesteri Hivatal
Petıfi s u. 1 T44/377-249
Sz-Sz-B megyei
Múzeumok Igazgatósága
4400 Nyíregyháza
Bencz úr tér 21. Pf: 57
Polgármesteri Hivatal
96 Kft Budapest Bogdánfy
u. 10/a
Polgármesteri Hivatal
Kiss E u.1. T 44/362-165
Polgármesteri Hivatal 4934
Szabadság u. 20-27.
Polgármesteri Hivatal
Petıfi u. 41. 45/484-801
Polgármesteri Kossuth u.
23. Tel: 45/488-001
Városi Mővelıdési
Központ
Kossuth Lajos tér 17
Polgármesteri Hivatal 4944
Túristvándi Móricz u. 23.
Vízimalom Bt 4944
Túristvándi Malom u.3
Vezetı: Erdélyi Jánosné
Hortobágyi Nemzeti Park
4224 Debrecen Sumen u.
2. Tel: 52/529-920

F 2/529-940
Falumúzeum Népi
Lakóház és Udvar

4964 Fülesd Kis u.6-10.

II. Világháborús
Emlékmő Ref. templom
Fa harangtorony
Református templom

4948 Milota
Vörösmarty u
4836 Lónya
Kossuth u. 91

Helytörténeti
Győjtemény
Görög Katolikus
Templom
Templom fa
haranglábbal

4933 Beregsurány Rákóczi
u.1.
4742 Csegöld
Dózsa Gy u. 2.
4965 Kölcse
Kölcsey u. 95.

Europa Nostra Díjas
Református Templom

4954 Sonkád
Kossuth u 2.
4812 Nagyvarsány
Kossuth u. 14.

Templom

Jan1-Dec31 0h-24h
Jan1-Dec31 0h-24h

bejelentkezéssel
Hétközn: 45/486-001
Sz/V: 30/935-3663

Állandó jelleggel:
Állandó jelleggel A táblán
lévı szám
bejelentkezésével

TEMPLOMOK

Cím

Barabás
Beregdaróc
Beregsurány
Csaroda
Gelénes
Gemzse
Gulács
Gyüre
Ilk
Jánd
Kisvarsány
Nagyvarsány
Olcsva
Tákos
Tarpa
Tiszaadony
Tiszakerecseny
Tiszaszalka
Tivadar
Újkenéz
Vámosatya
Vásárosnamény
Vitka
Gergelyiugornya
Botpalád
Fehérgyarmat
Jánkmajtis
Kisar
Kölcse
Milota
Nábrád
Nagyar

4937 Barabás Kossuth u.10.
4934 Beregdaróc Alkotmány u 5.
4933Beregsurány Árpád u.32.
4844 Csaroda Árpád u. 32
4935 Gelénes Kossuth u. 20.
4567 Gemzse Kossuth u. 97
4842 Gulács Rákóczi u. 2
4812 Gyüre Árpád u. 170.
4566 Ilk Bethlen G u. 42
4841 Jánd Rákóczi u. 26.
4811 Kisvarsány Rákóczi u. 14
4812Nagyvarsány Kossuth u. 14.
4826 Olcsva Kossuth u. 12
4845 Tákos Kossuth u 4
4931 Tarpa Kossuth u. 13
4833 Tiszaadony Kossuth u 12
4834 Tiszakerecseny Árpád u. 40
4831 Tiszaszalka Kossuth u. 30
4921 Tivadar Petıfi u. 21
4635 Újkenéz Petıfi u.45
4936 Vámosatya Szabadság u. 104.
4800 Vásárosnamény Beregszászi u. 1
4804 Vitka Kiss E. u.7
4803 Gergelyiugornya Templom u 7
4955 Botpalád Fı u. 32
4900 Fehérgyarmat Kossuth tér 29
4741 Jánkmajtis Kossuth u 89.
4921 Kisar Tisza u. 13.
4965 Kölcse Kölcsey u 95.
4948 Milota Vörösmarty u. 107
4911 Nábrád Árpád u. 37
4922 Nagyar Petıfi u. 22.

Polgármesteri Hivatal
4964 Fülesd Kis u 4. Tel:
44/377-875
Kapcs tart személy:
Véginé károlyi Éva
44/378-132
Vezetı: Fecske Csaba
45/706-414
Polgármesteri Hivatal
45/486-001 Kapcs tart
szem: Varga György
Tel:30/935-3663
gkegyhaz@freeamil.hu
44/366-982 F44/366-982
Vezetı: Magi Sándor Tel:
44/377-253
Vezetı: Szabóné Varga
Szidónia Kapcs tart szem:
Kálmán Margit
Tel:20/477-8408 44/377171
Vezetı: Horváth Géza
tiszteletes

Templom
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Mőemlék

Mőemlék
Mőemlék
Mőemlék
Mőemlék

Mőemlék
Mőemlék

Mőemlék

Mőemlék

Nagyszekeres
Panyola
Penyige
Rozsály
Sonkád
Szamossályi
Szamosújlak
Szatmárcseke
Tiszabecs
Tisztakóród
Tisztaberek
Tunyogmatolcs
Túrricse
Vámosoroszi
Zsarolyán

4962 Nagyszekeres Petıfi u. 15.
4913 Panyola Szombathelyi u. 9
4941 Penyige Kossuth u. 91
4971 Rozsály Kossuth u 102.
4954 Sonkád Rákóczi u. 36.
4735 Szamossályi Kossuth u 32.
4734 Szamosújlak Petıfi u. 1.
4749 Szatmárcseke Kölcsey u. 5.
4951 Tiszabecs Rákóczi u. 55.
4946 Tiszakóród Kossuth u. 37.
4969 Tisztaberek Rákóczi u. 20.
4731 Tunyogmatolcs Rákóczi u. 121
4868 Túrricse Zrínyi u.
4966 Vámosoroszi Zrínyi u. 12.
4961 Zsarolyán Fı u. 30.

HOTEL
PANZIO
Szarkafészek
Fogadó
Vidám Delfin
Panzió sz

Székely Fogadó
Vízimalom
Panzió
(Kemping)
Diófa Kemping
és Üdülõ

Nyitva
tartás

Össz. Összes
Szoba Férıh.

*

05.0109.-31.

16

*

4731
Tunyogmatolcs,
Széchenyi u.8

44/359-927
Fax: u.a.

Egész
évben

12

43
19
(6x1á,
5x2á,
1x3á)

30/289-9808
44/721-082
45/712-966;
70/335-2757
Tel, fax:
45/488-121
30/958-6464

Egész
évben
Egész
évben

8

35

8

40

10

30

4

8

***

**
*
**

Malom Panzió

*

4944 Túristvándi,
Malom u.3.
4803 V. namény,
Gulácsi út 71.
4931 Tarpa
Kossuth u. 25/f
4931 Tarpa, Árpád
u. 33.

Ház az Élı Vízhez
Reform. Ifj.
II.oszt
Üdülıközp.

4921 Tivadar Petıfi
u. 27

Hét Csillag Üdülı
és Konferenciaközpont

I oszt

4934 Beregdaróc,
Alkotmány u. 5.

Pálma Panzió

***

4931 Tarpa
Kossuth u. 25.

Riviéra Panzió
Hotel Fehér
Winkler Ház
Panzió

Mőemlék

Cím
Tel./Fax
4900 Fehérgyarmat,
Rákóczi u. 40.
44/362-300
4951 Tiszabecs, Kis 44/378-530
u. 23-25
Fax:u.a.

Kat.

Kuruc panzio

Meggyesi Panzió

Mőemlék

4803 V.namény,
I oszt
Gulácsi u. 1.
4 napra- 4931 Tarpa, Árpád
forgó
u. 24
4800 V.namény,
***
Bereg köz 1-4.

***

4800 V.namény,
Rákóczi u. 5.

45/488-122
45/706-195,
70/3850-142
Fax:45/706196
45/706195,70/3850142
Fax:45/706196
45/488-124
Fax:45/488124
30/9151-105
30/218-3461
45/478-285
Fax:
45/570-285
42/313-032
45/471-073
45/470-854
45/470-945
Fax:45/470457
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Egész
évben
Egész
évben
Egész
évben

4

Ár

E-mail

videlfin@
1500/fı enternet.hu
targeri11@
5000/fı freemail.hu
turvizimalom@
3500/fı freemail.hu
6000/
ház
6000/
2ágyas
3500/
szoba

11

7400/
2 ágyas

www.
kurucpanzio.hu

asztalos@
puskin.drk.hu
www.
templomtura.hu

Egész
évben

8

27

asztalos@puskin.drk.hu
15.800/ info@templomtura.hu
2ágyas
www.templomtura.hu

Egész
évben

6

14

2000/fı

13

42

5000/
2ágyas

5

10

16

42

Egész
évben
Egész
évben
Egész
évben
Egész
évben

14

38

mpanzio@
freemail.hu
www.vendegvaro.hu

3000/fı
8500/
szoba
8500/
szoba

winklerh@
elender.hu
www.hotels.hu/
winkler_panzio

Ár

Nyitva tartás

KEMPINGEK
B.k: 120fı 8 db különálló 4-5 ágyas faház, sátorhely, lakókocsihely
B.k: 33 bungaló 50 sátorhely, 2 lakókocsi
B k: 250/fı Ár/nap: 400/ft sátorhely, lakókocsihely

6000Ft/ház

05.01-09.31

1200Ft/fı/éj

06.01-08.20

B k: 120/fı Ár/nap: 450/ft sátorhely, lakókocsihely
B K:48/fö Ár/nap:1200/FT/fı
B.k: 250/fı Ár/nap: 300/ft sátorhely, 800ft/lakókocsihely
B k: 222/fı Ár/nap: 400/ft sátorhely
B k: 200/fı
B.k:100 fı
B.k: végtelen, sátorhely
B k: 300 fı Ár/nap: 300 Ft sátorhely, lakókocsihely
Bk: 45 sátorhely lakókocsi
B k: 50/fı sátorhely, lakókocsihely

500ft/fı
1200Ft/fı/éj
800/ft/éj

06.10-09.31
Egész évben
06.01-10.15
06.01-09.31
Egész évben

1000ft/fı
1500/Ft/fı

TURISTASZÁLLÓK
4965 Kölcse,
Hunyadi
u.2/b
44/377-801

Turistaszálló
Túrparty
Vendégház és 3
Ifjusági
napraSzálláshely
forgó

Nagy
László

Lippai
Turistaszálló

B

Lippai
János

Turistaház

C

Csapó
László

Turistaház

3
napraforgó

Lippai
János

MolLakóbázis

A
Jakab
kategória János

7
4944
Túristvándi,
Bocskai u. 8.
4800
V.namény,
Szabadság
tér 26.

44/434-037
20/311-6291
70/722-7640

30/655-0012,
fax: 45/480060
45/708-652,
4842 Gulács, 30/981-8467
fax: 45/708Rákóczi
u.12.
785
4812
Nagyvarsány,
Rákóczi út
66.
30/655-0012
4934
Beregdaróc,
Szabadság u. 45/470-360
88.
20/418-4026

Ház az Élı
Szilágyiné
Vízben Ref.
B
Asztalos 4921 Tivadar 45/706-195
Ifj.
Petıfi u.27. 70/3850-142
Üdülıközpont kategória Éva
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Március 1-tıl
1500
Október 31-ig 30 /fı
8
Egész évben

1800
37 /fı
5

Egész évben

800
16 /fı
4

halip@
enternet.hu

Egész évben

1800
16 /fı

halip@
enternet.hu

Egész évben

5

Egész évben

asztalos@
puskin.drk.hu
info@
6
templomtura.hu
6300
www.
37 /3ágyas templomtura.hu

900
/fı

MAGÁNSZÁLLÁS, Levelezési cím
4931 Tarpa, Esze T. u. 33/a domcsy@freemail.hu
4803 Vásárosnamény-Gergelyiugornya Iskola út 15.
4803 Vásárosnamény-Gergelyiugornya, Gulácsi u. 69.
4803 Vásárosnamény-Gergelyiugornya, Gulácsi u. 16.
4803 Vásárosnamény-Gergelyiugornya, Gulácsi u. 32.
4803 Vásárosnamény-Gergelyiugornya, Beregszászi u. 39.
4803 Vásárosnamény-Gergelyiugornya, Templom u.18.
4804 Vásárosnamény III k Pöltenberg u 29.
4800 V.namény, Rákóczi u. 52.
4800 V.namény, Bartók u. 18.
4841 Jánd, Rákóczi u. 59.
4841 Jánd, Tisza út 33. (5.)
4841 Jánd, Tisza út 16.
4841 Jánd, Tisza út 5.
4841 Jánd, Rákóczi u. 12.
4844 Csaroda, József A. út 54.
4813 Gyüre, Árpád u. 35.
4931 Tarpa, Posta út 16.
4400 Nyíregyháza, Új u. 35.
4931 Tarpa, Rákóczi út 87.
4800 V.namény, Ifjúság u. 1.
4833 Tiszaadony, Kossuth u. 3.
4832 Tiszavid, Szabadság u. 27-29.
4400 Nyíregyháza, Kállói u. 27.
4921 Kisar, Táncsics u. 18
4737 Kisnamény, Fı út.62.
4961 Zsarolyán Fı út 30.
4965 Kölcse, Kölcsey u. 110
4922 Nagyar, Dózsa Gy.u.4
4922 Nagyar, Kossuth u. 33
4975 Méhtelek, Petıfi u. 52.
4941 Penyige, Kossuth u. 232.
4700 Mátészalka Szamos u.50.
4945 Szatmárcseke, Szechenyi u. 10.
4922 Nagyar, Móricz Zs. u. 10
4951 Tiszebecs, Kis u. 123.
4400 Nyíregyháza, Ferenc Krt. 22. VII/60.
4947 Tiszacsécse, Kossuth u 112.
4947 Tiszacsécse Kossuth u. 63.
4921 Tivadar, Petıfi u. 49.
4700 Mátészalka Kéri u. 1.
4921 Tivadar, Petıfi u. 47.
4900 Fehérgyarmat, József A. u. 46.
4900 Fehérgyarmat, Vörösmarty u. 13/a
4921 Tivadar, Petıfi u. 37.
4921 Tivadar. Petıfi u. 35.
4944 Túristvándi, Bocskai u. 1/B
4944 Túristvándi, Zrinyi u. 29.
4944 Túristvándi, Bocskai utca.8.
4966 Vámosoroszi, Kossuth u. 12.
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Ár/fı
5000/ szoba (2 ágyas)-7000 Ft/szoba
1500Ft/fı
4500/szoba (2 ágyas)
4000-8000Ft/szoba (2 á j..aniko@freemail.hu
1500 Ft/fı
2000 Ft/fı
4000Ft/fı (2ágyas) 10.500Ft/ház
1600Ft/fı
3-5000 Ft/szoba 2ágyas
1500 Ft/fı
1500 Ft/fı
1500 Ft/fı 1bd 2ágyas, 5 4ágyas
1200 Ft/fı
1500 Ft/fı
1500 Ft/fı jand@index.hu
1500 Ft/fı
1500 Ft/fı
8000 Ft/szoba 2 ágyas
3000 Ft/fı riviera@elender.hu
3000 Ft/szoba 2 ágyas
2000 Ft/fı
1500 Ft/fı
1800 Ft/fı
1000Ft/fı
1200/Ft/fı
3600/Ft/szoba 2 ágyas
2000Ft/szoba 2 ágyas
1300/Ft/fı
1100/Ft/fı
2400 Ft/szoba 2 ágyas
2400 Ft/szoba 2 ágyas
1800/Ft/fı
2000/Ft/fı bedes@enternet.hu
3000 Ft/szoba 2 ágyas
1400/Ft/fı
1000/Ft/fı
2500/Ft/szoba 3 ágyas
1000/Ft/fı
3000/Ft/szoba 2 ágyas
1500/Ft/szoba 3 ágyas
600/FT/fı
2000/Ft/szoba 3 ágyas
1500-1700/Ft/fı
1800/Ft/szoba 1 ágyas
4500/Ft/3ágyas szoba
1500-2000/Ft/fı
1500/Ft/fı
1300/Ft/fı
1500/Ft/fı
1800/Ft/fı

8.8. A KISTÉRSÉGEK KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEK VENDÉGFORGALMA MEGYÉNKBEN
18. táblázat Kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében, kistérségenként, Vendégéjszaka 2007. Forrás: ÉA RIB Marketing Igazgatóság

Baktalórántháza kt
Apagy
Levelek
Csenger kistérség
Garbolc
Fülesd
Tunyogmatolcs
Túristvándi
Tiszabecs
Fehérgyarmat kt
Nagyhódos
Szatmárcseke
Kisvárda kistérség
Tuzsér
Dombrád
Záhony
Tornyospálca
Komoró
Vaja
Mátészalka kistérség
Nagykálló kistérség
Bátorliget
Nyírbátor kistérség
Máriapócs
Nyírbogát
Napkor
Nyírtelek
Nyíregyháza kt
Kótaj
Tiszadada
Tiszavasvári kt
Tiszadob
Rakamaz
Tiszalök
Tarpa
Jánd
Vásárosnamény kt
Tivadar
Lónya
Beregdaróc
Tiszatelek
Ibrány-Nagyh. kt
Nyírbogdány
Sz-Sz-B m. össz
É-A Régió Ö

Vendégéjszakák száma
külföld
belföld
összesen
922
1 943
2 865
98
1 951
2 049
38
635
673
797
4 105
4 902
0
1 387
1 387
0
421
421
0
1 118
1 118
0
2 705
2 705
0
1 841
1 841
36
1 572
1 608
0
480
480
35
453
488
9 457
8 710
18 167
3
794
797
0
2 389
2 389
165
290
455
8
304
312
1 269
104
1 373
0
449
449
598
4 733
5 331
0
859
859
0
1 053
1 053
2 427
10 133
12 560
320
5 183
5 503
7
567
574
189
1 945
2 134
376
907
1 283
46 003
79 495
125 498
80
384
464
4
267
271
1 438
5 562
7 000
24
237
261
689
22 219
22 908
75
4 791
4 866
16
769
785
0
96
96
1 375
17 538
18 913
80
7 648
7 728
0
86
86
62
2 321
2 383
0
22
22
12
1 350
1 362
0
81
81
66 612
200 877
267 489
596 539
1 265 392 1 861 931
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Elızı év=100,0%
külföld
belföld
összesen
132,5
96,7
105,9
100
90,5
90,9
475
121,2
126,5
143,3
359,5
288,7
0
80,4
80,4
0
73,2
73,2
0
90
90
0
83,3
83,3
0
88,3
85,2
81,8
76,7
76,8
0
56,5
56,5
0
91,7
98,8
125,3
69,4
90,4
0
159,8
160,4
0
74,8
74,8
15,7
31,2
23
0
98,1
100,6
66
57,1
65,2
0
35,5
35,5
191,1
79,4
84,9
0
128,2
128,2
0
58,8
58,8
79,2
140,5
122,2
102,6
113,3
112,6
28
57,3
56,6
82,2
95,2
93,9
170,1
77,9
92,6
112,7
107,5
109,4
0
1477
1784
0
207
210,1
0
81,2
102,2
240
53,6
57,7
62,3
92,7
91,4
63,6
41,8
42
0
164,7
168,1
0
41,2
41,2
56,7
103,4
97,5
2000
77
77,8
0
34,4
33,3
114,8
132,9
132,3
0
29,3
29,3
6,2
138,9
117
0
197,6
126,6
109,4
96,1
99,1
103,6
101,1
101,9

8.9. A BEREG TURISZTIKAI LEHETİSÉGEI, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TERMÉKEK KÖRE
- Szatmár-Beregi Szilvaút:
- Templomtúra : Tákos, Csaroda, Lónya, Beregdaróc
Tákos paticsfalú, kazettás mennyezető templom
Csaroda XIII. századi, freskói gazdag, piros-kék népi motívumok
Lónya XIII. századi, freskói gzdag, piros-kék népi motívumok
Továbbá: Vámosatya, Márokpapi, Gemzse, Tarpa, Tivadar
A Reformáció útja vallási körutazás részei ezek a templomok.
- Fa haranglábak közül kiemelkedik a Csaroda, Lónya Vámosatya
- templomi hangversenyek, Csaroda
- Tájházak: Tákos, Beregdaróc, Beregsurány, Csaroda, Tarpa
a beregi keresztszemes hímzés bemutatása, kipróbálása
- A megújult Bereg Múzeum
a 2008-ban felújított Tomcsányi Kastélyban (Vásárosnamény), A Felsı-Tisza-vidék
régészeti győjteménye, beregi keresztszemes hímzés, vaskályhagyőjtemény, festett
tojás-győjtemény, Eötvös kúria: iskolatörténeti kiállítás
- Kendertıl a vászonig, Beregdaróci vászonvirág (Beregdaróc)
- Tarpai szárazmalom (ipartörténeti emlék)
- a Szatmár-Beregi Szilvaút és szolgáltatói
- Szatmár-Beregi Pálinka Lovagrend versenyei, rendezvényei
- Tisza-party nyári rendezvénysorozat a gergelyiugornyai szbadstrandon
- Beregi Ünnepi Hét, Vásárosnamény
- Aranyosapáti Alkotótábor
- Tákos: Málenkij robot emlékünnep
- Jeles napok a Beregben rendezvénysorozat:
- Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet látnivalói:
(Báb-tava, Nyíres-tó, Bence-tó, Zsid-tó tızegmohalápjai, Tiszavirágzás (kárászrajzás),
Barabási kaszonyi hegy madárvilága, tarpai Nagy-hegy vulkáni kúpja, égerlápok az
erdıkben, némelyik engedéllyel és kisérıvel látogatható)
- Beregi tanösvény Gelénes és Vámostya között: Gémes tanösvény
9 km gyalog, kerékpárral, lovaskocsival, a természeti értékek mellett a hagyományos
szarvas-marhatartást is bemutatja és általában a csordát is láthatjuk. A Büdy-várrom
maradványai is láthatók
- E-Misszió Természetvédelmi Egyesület tevékenysége:
Márokpapi tájvédelmi-ház, Barabás-Kaszonyi hegy madármegfigyelı-tábor
- dzsungelgyümölcsösök (a legnagyobb kiterjedéső a Kisari Tiszaparton)
- ökoturisztikai program, Csaroda
- Szilva termál és wellnessfürdı
- Atlantika vízividámpark
- Szabadstrandok
- Vízitúra a Tiszán: kajak, kenu,
- sétahajózás: Szerafin-kirándulóhajó
rövidebb-hosszabb víziutakra bérelhetı, emellett van egy menetrend szerint közlekedı
hajó is, mely egy órás utat kínál (hétköznap 16 órától, hétvégén reggeltıl 2 óránként indul,
a Szamos és a Túr torkolatát, a jándi nagylapályt és kisebb zátonyszigeket érinti).
- Kerékpártúrák
kerékpárral a Felsı Tisza-vidék gátjain, dőlıútjain
- Lovaglás: Gyüre: Balázs lovastanya
- Horgászhelyek: pl Jánd (Patkó-holtág), Beregdaróc
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- Biofarm: Huszti-major (mangalica, szürke marha, racka-juh) Tarpa
- Tenisz: Vásárosnamény, Beregdaróc
- Vadászat: Lónya, Tapa, Vásárosnamény
- Tourinform-iroda, Vásárosnamény
- Vendéglátás: éttermek, vendéglık
- Szálláslehetıségek:
Hotelek, Panziók: 11 db
Turistaszálló, Ifjúsági szálláshely: 8 db
Kempingek: 7 db
Falusi szálláshely. 46 ház
hagyományos portákon, és a 2001-es árvíz után szépen újjáépített házakban
Faházak: Gergelyiugornyán: 30db
Hét Csillag Üdülı és konferenciaközpont (Beregdaróc)
Ház az Élı Vízhez Ifjúsági Üdülıközpont (Beregdaróc)
8.10. PANYOLA TURISZTIKAI AJÁNLATA
Esettanulmányként bemutatom a Szatmár egyik sikeres települése: Panyola turisztikai
ajánlatát, melyet honlapjukon is megtalálunk (www.panyola.hu). Azért tanulságos ez a kistelepülés,
mert 1997 elıtt beleolvadt azon aprófalvak sorába, melyeknek a neve még a megyében is
ismeretlen. Igazából 3 helybeli vállalkozó szellemő fiatalember rázta fel a falut, akibıl egyikıjük
mára polgármester lett, társa már Budapesten él, aktív marketingtevékenységet folytat.
Kényszervállalkozásként (merthogy mibıl éljenek, ha már azon kevesek közé tartoznak, akik
nem akarnak elmenni szeretett falujukból) megvásárolták a faluszéli roskadozó kisüsti szeszfızdét, és
a helyi szilvatermésre, kiskertek feleslegére és a Szamos-parti dzsungelszilvásra alapozva belevágtak a
pálinkafızésbe. Sok nehézség árán mára az ismert és keresett Panyolai Elixírt gyártó és forgalmazó
Panyolai Szilvórium Kft. tulajdonosai. Oszlopos tagjai a Szatmár-Beregi Pálinka Lovagrendnek is.
Kedves Látogató!
Bármilyen különös, egyedi adottságokkal bír ez az apró, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
található falucska, pár éve még igen kevesen tudták volna a térképen megmutatni. Hála azonban a megye
egyre növekvı népszerőségének, a látnivalókkal foglalkozó tévémősorok, újságcikkek növekvı számának,
s a rengeteg látogatót vonzó, augusztusi Szatmári Fesztiválnak, egyre többen ismerik a térséget. Aki
kóstolta már a Panyolai Elixírt, esetleg ellátogatott az országos hírő pálinkafızdébe, személyesen is
tanúsíthatja: a falu fekvése, adottságai, nyugalmat árasztó hangulata egészen egyedi.
A falut 3 folyó, a Tisza, a kertek végében kanyargó Szamos és az Öreg-Túr határolja. Sokáig
elszigetelt, különös világ volt ez a falu, hiszen a XX. század elejéig szinte nem fordult elı betelepülés, így
nyelvét, szokásait, hagyományait tisztán tudta ırizni. Valóban: ez a mai napig érezhetı: a nagyvárosból
érkezı számára mintha itt megállt volna az idı. Idegenvezetı barátom mesélte, hogy a nagyvárosi élettıl és a
felfokozott tempótól idırıl idıre megcsömörlı emberek elıszeretettel látogatják Thaiföld vagy Borneó
eldugott törzseit, hogy természetközeli életet élı emberekkel találkozzanak, pihennek a Szahara homokdőnéi
közt megbúvó oázisokban vagy a brazil esıerdık drága eco-lodge szállásain, vagy sokan járnak éppen amiatt
Erdélybe, hogy ıszinte, ízes magyar szót, munkában barázdált arcokat láthassanak, szénaboglyákkal tőzdelt
parasztudvarokon pihenhessenek, megkóstolhassák a kemencében sült kenyeret és megtapasztalhassák a
helybéliek végtelen vendégszeretetét és bölcs élettapasztalatát. Nos, Panyolán a homokdőnéken és esıerdın
kívül az összes többi fellelhetı. (Dőnék hiányában a Tisza kanyarulataiban nyaranta strandolásra, horgászásra
alkalmas homokpadok hívogatják a látogatót.) Miért van hát, hogy drága pénzért messzi földön keressük
azokat a hangulatokat, a sohasem látott, de elsıre ismerısnek, rokonszenvesnek tőnı arcokat, melyekért alig
párszáz kilométert kell csupán megtenni? S ráadásul a miénk?
Kedves Látogató, ha a világon már sok helyre eljutott, vagy épp ellenkezıleg - nem nyílt eddig
módja Ázsiától Afrikáig megtapasztalni a fentieket, itt az ideje, hogy ellátogasson hozzánk, s része legyen
egy csipetnyi magyar "egzotikumban". A bevezetı sorban Panyola honlapján köszöntöttem önt, de szívbıl
kívánom, hogy itt, hol e sorokat írom, mielıbb személyesen is elmondhassam: Isten hozta Panyolán!
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Muhari Zoltán polgármester
Szálláslehetıség a településen
Négy különbözı lehetıség közül választhatunk: Cibere, Víg vándor, Lakatos, Panyolai Marica vendégházak.
Például: Isten hozott minden vándort a Cibere vendégházban!
Miért pont "cibere"? Szatmárban ezzel a névvel illetik a legendásan jóíző "nemtudom" szilvából
fıtt szilvalekvár köztes termékét. Amikor elıször felfızik a rézüstben a szilvát, majd egy szitán áttörve
kimagvazzák, akkor ezt a forró, édes illatú, vöröses szilvalevest hívják ciberének. Ez a félig kész lekvár,
minden gyerek kedvence. Ezt újra visszarakják az üstbe, majd közel egynapos családi váltott kavargatás
után (persze mindennemő cukrok nélkül) besőrítik arra az utánozhatatlan állagra, amitıl olyan egyedi és
szinte romolhatatlan lesz az itteni lekvár. Ennek a helyi terméknek az analógiája a névválasztás oka.
Ez a kis kitérı a cibere világába felütés az átalakulóban lévı emberek felé, akik "félig késznek" érzik
magukat és szeretnének találni egy nekik megfelelı fogadót az úton, amit járnak éppen.

Menedékhely ez itt a javából, menedék a városok felpörgött lüktetésébıl, vagy csak saját
magunk túlpörgött tempójából. Menedék a testnek és léleknek egy olyan helyen ahol belassul az idı,
és lehetıvé válik hogy az eddig elhanyagolt emberi létdarabok újra összerendezıdjenek egy
harmonikusabb állapotba. Aki nyitott minderre, hamar ráérez a hely segítı energiáira. Aki nem, hamar
ráérez egy jó helyre, ahol nagyokat lehet kenuzni, sétálni, vagy bicajozni, mert itt minden bıségesen
tálalva van mindehhez. A környék nyugodt és csodálatos és benne van az a szükséges plusz, amitıl
mindenki beoltódik a minél hamarabbi visszatérés vágyával. Látogasson el Panyolára, szálljon meg
nálunk! ...mintha hazajönnél...
Családi- és osztálykirándulások, erdei iskolák, csapatépítı tréningek vagy baráti társaságok számára kiváló
célpont Panyola. Vendégeink az alábbi programokból választhatnak: kézmőves és alkotótáborok 40 fıig,
képzımővészet, kerámia csillagászat és ökotáborok, biciklitúrák, kenuzási lehetıség, tánctábor
Gyalogtúrák, gyógynövénygyőjtés, mezítlábas ösvény, gombászás a "Székos - gazon".
Szobárak: Vendégházban 2 ágyas szoba: 2500 FT/fı/éjszaka, Galériában a matracon: 1000 Ft/fı/éjszaka
A programokhoz biztosítjuk a szükséges eszközöket és segítıket, elızetes egyeztetés alapján.
Programjainkkal kapcsolatos kérdéseivel, szállásfoglalással kapcsolatban keresse kapcsolattartónkat:
Borbás Béla, 4913 Panyola, Mezıvég út 31.
Tel.: +36 (30) 919 – 1045, Fax.: +36 (44) 361 - 969
www.szamosbazar.hu/ciberemenedek, borbas@panyola.hu

Panyolai attrakció:
PANYOLAI SZILVÓRIUM KFT. (4913 Panyola, Mezıvég u. 31., www.panyolai.hu, info@panyolai.hu)
A pálinkafızés és a palackozás kerül bemutatásra, a gyümölcstıl a zárjegyes, dobozolt pálinkáig.
Hallhatunk értékesítési gondokról és a Panyolai Elixír sikertörténetérıl. Emellett bemutató videók, magyar
és angol termékkatalógus áll a vendégek rendelkezésére. Ladikozhatunk a fızde mellett az Öreg-Túrban.

164

8.11. A SZATMÁRI FESZTIVÁL PROGRAMJA
GYARMATI VIGASSÁGOK, Fehérgyarmat
állandó rendezvényei: Székelyudvarhelyi Artera Kirakodóvásár, Seres Géza Galambkiállítása,
Kézmőves gyermekjátszóház, Kürtgyarmat Hagyományırzı Íjászegyesület, Mőködı kézmőves
mőhelyei: kézi kovácsolás, gyöngyfőzés, gyapjúmunkák (szövés, nemezelés), agyagozás, goblein
készítés, jurtasátor készítés, gyalog és lovas harci bemutatók, ólomüveg készítés. Ahogy ıseink
fızték - alapanyag a köles - Honfoglalás-kori ételek kóstolása. Szabó Lovasudvar: Lovasíjász
bemutató, lovasébresztı, közönség lovagoltatása, lovas bemutató. Fehérgyarmati Lovas Klub:
sétakocsikáztatás, néptáncegyüttesek
SZAMOSPARTI TALÁLKOZÓ, Tunyogmatolcs
Népi mesterségek és tájjellegő termékek bemutatója, Helytörténeti bemutató, İsi magyar
állatfajták bemutató, Múltba veszett hagyomány címő néprajzi-helytörténeti kiadvány
bemutatója, Fogathajtó verseny hintó és szekér kategóriában, Sztárvendégek fellépése, Egész
nap tájjellegő ételek kóstolása, lekvárfızési bemutató, játszóház, trófea bemutató, a Kelemen
Vendégházban nyitott udvar – falusi vendéglátás.
NEMZETKÖZI RÉTESFESZTIVÁL, Tiszakóród
Rétes sütés, rétes kóstolás, Rétes sütı verseny,- hagyományos és különleges rétes kategóriában)
A Tiszakóródi Táncegyüttes és a Tiszakóródi Cigányzenekar bemutatója, Az Ököritófülpösi
„FER-GETEGES” mősora, Reggelig tartó szabadtéri bál , a „Rétesfesztivál” bálkirálynıje
megválasztására
SZATMÁRI IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ, Túristvándi
Szellemi és ügyességi vetélkedı, Amatır mővészeti csoportok fellépése, Táncház, Koncert
sztárvendéggel,
NEMZETKÖZI HALÁSZLÉFİZİ VERSENY, Túristvándi
Horgászverseny a Túron, Halászati bemutató (ısi halászati eszközökkel) Halászléfızı verseny
Az egész napos kulturális program keretében, hagyományırzı csoportok produkciói és
kézmőves bemutatók
IX. NEMZETKÖZI SZILVALEKVÁRFİZİ VERSENY, Szatmárcseke
Hagyományainkhoz híven, augusztus végén immár kilencedik alkalommal várjuk vendégeinket
és a résztvevı csapatokat a közös lekvárfızésre, ahol a „végtermék” mellett legalább olyan
fontos a jó hangulat, a közös mulatozás. A rendezvény helyszíne a Sportpálya szomszédságában
lévı Kölcsey Fogadó, ahol százéves fák árnyékában állítjuk fel a lekvárfızıs sátrakat, ahol
vályogból rakott katlanokban „fı” a lekvár két napon át. A fogadóban szállás és étkezési
lehetıség várja a vendégeket. A kertben szabadtéri színpad, a sportpálya vidámpark és játékos
vetélkedık helyszíne. A szomszédos területen kirakodóvásár, népi mesterségek bemutatója.
Évek óta 20-26 fızıcsapat garantálja a látnivalót és a jó hangulatot.
Programok: Katlanrakás, versenyzı csapatok elıkészületei, sátrak berendezése, 15,00
órakor a lekvárfızés kezdete, Szabadtéri bál „Cibere Szépe”, „Lekvár Szépe” választás, A
lekvárfızés idején hagyományırzı csoportok mősorai Folyamatos lekvárfızés, A község és
a környék nevezetességeinek bemutatása lovas fogatokkal, másnap 13.00 Zsőrizés,
Fesztiválzászló átadása a Szatmári Fesztivál soron következı rendezvényét szervezı
településnek
VI. NEMZETKÖZI DIÓFESZTIVÁL, Milota
Dióból készült ínyencségek és ételek versenye, sütemény és ételsor kategóriában, a Magyar
Gasztronómiai Szövetség ajánlásával. A fızıversenyre nevezett csapatok ettıl az idıponttól
kezdve készíthetik el a vendégek szeme láttára a dióból készült ételeket, amelyeket az érdeklıdık
megkóstolhatnak, illetve recepteket kérhetnek az ételek elkészítésére vonatkozólag Milota község
Önkormányzata a Sportcentrum területén lévı hagyományırzı bemutatóhelyen készíti el a
dióból készült finomságokat, illetve itt van lehetıség a település tájjellegő élelmiszerének a zöld
dió befıttnek, valamint a diólikır kóstolására is. A rendezvény keretein belül az idelátogató
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vendégek megtekinthetik: Az Országos Grillázstorta bemutatót, ahol különbözı kompozíciójú
grillázstorták kerülnek elkészítésre. Országos mézlovagrend bemutatóját, felvonulását.
Megismerkedhetnek a méz és a dió gasztronómiai kapcsolatával, valamint lehetıség van a
kóstolására.
„TÚR-PARTY” Kölcse
Polgármesterek és jegyzık fızıversenye, Fehérgyarmat Lovas Klub fogathajtó versenye,
Ügyességi vetélkedı, népi játékok gyerekeknek, Helyi és térségi hagyományırzı csoportok
fellépése, Népmővészek bemutatkozása, A nap folyamán: Bio-stand, kirakodóvásár,
mesterségek bemutatkozása, helyi termékek kiállítása , játszóház, gyermekfoglalkoztatók,
kenuzási lehetıség, vízitúra, ételkóstolás (polgármesterek és jegyzık által készített ételekbıl)
Évente más-más település kapcsolódik még a rendezvénybe: Tiszabercel:Országos Felsı-tiszai
Halászléfızı Verseny , Túristvándi: Gyúrt tésztás népi ételek gasztronómiai fesztiválja, Panyola:
Határmenti Zenei Fesztivál, Nagydobos: Nemzetközi Sütıtökfesztivál .
8.12. JELES NAPOK A BEREGBEN PROGRAMJA
CSARONDA PARTI KULTURÁLIS FESZTIVÁL, Csaroda. 2007-ben a nyolcadik alkalommal
megrendezett fesztivál egyre színvonalasabb, válogatás alá esnek fellépık. Azzal, hogy a népi
mesterségeket ténylegesen ki lehetett próbálni, a gyerekektıl a nyugdíjasokig sok embert
vonzott, hímzés, kovácsolás, fafaragás, íjászkodás, kenderfeldolgozás, korongozás, a
hagyományápolásnak ezt a módját kell még inkább erısíteni. A Csaronda-parti hangulat nagyon
kellemes. A turisztikai kínálat egyik csomópontja ez, a vendégforgalom évente növekszik. A
Csaronda másik partját és a szomszédságában elterülı ártéri szilvás megtekintését egy ösvény
kialakításával kevés ráfordítással is meg lehetne oldani. – Ártéri gyümölcsöst,
dzsungelgyümölcsöst, szilvást, egy-egy öreg körte-, diófát bemutató helyszín kialakítása, ártéri
tanösvény formájában.
LÓNYAY ÖRÖKSÉG NAPJA: Lónya, Igazi tartalmas falunap, a meghívott közigazgatási, szakmai
vendégek magas számú részvétellel. A Lónyay kápolnában a koszorúzás méltó ünneplés. Ügyes
megoldás az elsı alkalomtól, hogy a résztvevık megszámlálására, hogy dobjanak egy pénzérmét a
bejáratnál kitett korsóba (716 pénzérme, Lónya népessége 316 fı) A Szatmári Fesztivál
szervezıivel való intenzív kapcsolat látszott a kostoló-utca díszleteiben. A református templom
újonnan feltárt freskók történetét bemutatja a lelkész, ennek alaposabb szervezettebb bemutatását
késıbbre, a restaurálás befejezésére tartogatják.
ARATÓNAP ÉS A BEREGI KERESZTSZEMES NAPJA, Tákos: kedvet kap a kaszáláshoz a
messzirıl érkezett vendég is. Több helyen lehetett hímezni, vásárolni. a beregi keresztszemes
motívumait megismerni. A szatmári penyigei Lekváriumhoz hasonlóan egy hímzıház
mőködtetése, fiatalok számára is lehetıséget biztosítva a hímzés kipróbálására, érdeklıdésre
tarthatna számot egész évben. A paticsfalú templom megtekintése után elidızhetnénk a
keresztszemes technikát kipróbálva.
BOLDOG BÉKEIDİK HANGULATA A BÁRÓKERTBEN, Beregsurány: A helyreállított
Uray-kúriában sikerült megidézni a tervezett hangulatot, a színház-mővészet dominált, korhő
öltözettel és tartalommal. A Lónyayak, az Urayak, a Bayak életét egyszerően bemutató, állandó
pénzkiállítással bıvített kiállítás is látható.
BEREGI VADÁSZNAP, Vámosatya:: Tudományos jellegő konferencia is a rendezvény része, mely a
területfejlesztéssel foglalkozik, színvonala fokozható. A Bockereki erdıben lovaskocsis
barangolásra adódott lehetıség. A trófeakiállítás és vadászkutya-bemutató sok vadászt és
érdeklıdıt vonzott. Nem szerepel külön a programban a templom és harangláb megtekintése,
de sokan, profi fotósok is besétálnak a faluközpontba. Országosan ismert színész fellépık
fokozzák a vidámságot. Az ártéri erdıt bemutató tanösvény és a lovaglási lehetıség, már
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kialakultak a Bockereki erdıben, mely a Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet legnagyobb
összefüggı erdısége, a Bereg tüdeje. A Hortobágyi Nemzeti Park fehérgyarmati helyi
központján és oktatási intézményeken kívül végre itt is meg lehet ismerni az ide érkezıknek.
VILÁGOK ZENÉJE, vagy Színházi elıadás, Musical, Színház a kanyargó Tisza partján: Tivadar:
Megvalósult, hogy a fesztivál idejének közepén kellemes, csendesebb, nyugodtabb pihenınap
legyen. Az eddigiektıl eltérı komolyzenei, színházi program így helyénvaló. A Tivadari
Református Ifjúsági Konferencia- és Üdülıközpont is bekapcsolódott a rendezvénybe.
DARÓCI KENDERES NAPOK Beregdaróc:: Hangulatos, élethő, színvonalasan kialakított helyszín
és falukép fogadja az ide érkezıt: szalma és kender-emberek sora, már a fıúton is. Az új
tájházba, bemutatóterembe a vendégek nagy része elsétál, turisták tépik és kévézik a kendert, a
kenderázatáshoz, a hét km-re lévı tóhoz már kevesebben jutottunk el. Ezt a sajátosságot, a
kenderfeldolgozás egymásra épülı folyamatának bemutatását folytatni kell. A gyönyörő
református templom itt is nyitva áll. A Beregdaróczi Református Ifjúsági Konferencia-és
Üdülıközpont modern, többcsillagos épületegyüttese is fogad vendégeket. A program
összekapcsolható a Reformáció útja a Szatmár-Beregben településeit érintı vallási körúttal.
KURUC ÉTKEK FESZTIVÁLJA Tarpa: Finom étkek, tárogató, lantzene, korhő öltözékek,
színpadi mősorok fogadják az ide érkezıket. Sokan felkeresik a Huszti Majort is (biofarm).
A Nagy-hegyre, a kilátóba és szılıbe is kivezetik a vendégeket, a kıbánya udvarán egy
geológiai bemutatóhely van kialakulóban.
8.13. A SZATMÁR-BEREGI SZILVAÚT KÍNÁLATA
Kisszilvaút Penyigétıl-Panyoláig
A szatmári tájegység településeit mutatja be az alapanyag penyigei szilvától a végtermék
Panyolai Elixírig (szilvapálinka). Ajánlott útvonal: Penyige-Túristvándi-Szatmárcseke-Tiszacsécse-MilotaSonkád-Kölcse-(Fehérgyarmat)-Panyola.
A kiszsilvaúton Penyigétıl haladva meglátogathatjuk a jelenleg már mőködı Lekváriumot,
ahol a szilvatermesztést, feldolgozást a feldolgozáshoz használt régi eszközöket használat közben
is megtekinthetjük, vásárolhatunk apró ajándéktárgyakat is. Túristvándiba érve a még mai is
mőködı XVIII. századi vízimalom és Túr folyó igazán impozáns látványt nyújt. Továbbutazva
Szatmárcseke irányába a csónakfejfás temetıt, mely az ısi ugor csónakba temetkezés szokásait
ırzi, és Kölcsey Ferenc síremlékét, valamint a Kölcsey emlékszobát látogathatjuk meg.
Tizsacsécsére érve Móricz Zsigmond egykori szülıházát találjuk, ahol az író életútját bemutató
tárlatot tekinthetünk meg. Milota a híres dió hazája, ahol egyes házaknál sok dióligetet találunk, ami
azért érdekes mert az kimagozott aszaltszilvába tett felezett dióbél igazi egyedi csemegéje e
vidéknek. Sonkádon a XV. Századba épülte Európa Nostra díjas gótikus stílusban épült templomot
érdemes meglátogatnunk. Kölcsén, szintén a refiormátus templom megtekintése nyújt gazdag
esztétikai élményt, majd Fehérgyarmaton keresztül eljutunk Panyolára, a szilvafeldolgozás
végtermékéhez a panyolai gyümölcsszeszfızdébe, ahol megtekinthetjük a hagyományos kisüsti
eljárással készült Panyolai Elixírt az érlelt szatmári szilvapálinkát, valamint a fızde bejárása során
megismerkedhetünk a kisüsti pálinkafızési eljárással is. Itt a termékeket meg is kóstolhatjuk és
vásárolhatunk is belıle. Az út során minden érintett településen találhatunk falusi szálláshelyeket,
Szatmárcsekén és Túristvándiban pedig fogadókat ahol a szállás mellett étkezési lehetıséget is
igénybe vehetünk.
Nagyszilvaút Naménytól-Naményig
A szatmári és beregi tájegység minden érintet települését bemutatja. Ajánlott útvonal:
Vásárosnamény-Tákos-Csaroda-Beregdaróc-Beregsurány-Márokpapi-Tarpa-Tivadar-(Fehérgyarma)t-PenyigeTúristvándi-Szatmárcseke-Tiszacsécse-Milota-Sonkád-Kölcse,(Fehérgyarmat)-Panyola-(Olcsvaapáti-Olcsva,
kompátkelés)-Vásárosnamény.
Vásárosnamény, mint a beregi tájegység központja turisztikai infrastruktúrája, vonzerıi és
szolgáltatási színvonala alapján a szilvaút kiindulópontja és bázisa, nem csak egy körbejárható
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útvonalon, hanem csillagtúraszerően is érdemes naponta kirándulásokat tenni. A városban
érdemes felkeresni a felújított Tomcsényi kastélyban megtalálható Beregi Múzeumot, ahol a
tájegység gazdag régészeti, néprajzi: pl. a beregi keresztszemes hímzést, vaskályha és festett tojás
győjteményt lehet megtekinteni, valamint a Fafaragó Galériát, ahol a több mint harminc éve
mőködı fafaragó tábor legnagyszerőbb alkotásait láthatjuk. A kulturális vonzerık mellett, az aktív
kikapcsolódást kedvelık a nyári szezonban a tiszai szabad strandon, vagy az Atlantika
Vízividámparkban tölthetik el szabadidejüket. Hővösebb idı esetén egész éven át várja a
látogatókat a Szilva Gyógyfürdı termálvize és élménymedencéi. A Vásárosnaményból induló
Nagyszilvaút elsı állomása Tákos, ahol a kis paticsfalú református templomot tekinthetjük meg,
de érdemes a híres beregi keresztszemes kézimunkákból is vásárolni. Az útvonal következı
települése Csaroda, ahol XIII. századi román stílusú templomot és fa harangtornyot találunk
gazdag falfreskókkal díszítve. Beregdarócra érve gótikus templom nagyszerő templombelsıjével
találkozunk, mely 1877-ben készült, valamint a kender feldolgozás bemutatóhelyét tekinthetjük
meg. A határban halastó található, de külön engedéllyel megtekinthetı a Báb-tava, ami Európa
legdélibb dagadólápja. Védett növény- és állatvilága élményt nyújt a látogatóknak. Beregdarócról
Beregsurányon át jutunk el Tarpára, mely a beregi terület legjelentısebb települése volt.
Templomának tornya 45 és fél méteres magasságával a környék legmagasabb tornya 1798-ban
készült, mert az eredeti 4 fiatornyos sisak leégett. A templom gótikus stílusban a XV. században
készült. Különös figyelmet érdemel az eredeti, XV. századi egyetlen, hatalmas tölgyfából bárdolt
bejárati ajtó. A templom impozáns belsı terében legértékesebbek a gótikus freskók. A falu másik
mőemléke a szárazmalom. A 13 méter átmérıjő, fából készült fogaskerék, melyet lóval mozgattak,
hatalmas zsindelyes tetı alatt található. A fogaskerék a malomház orsóját forgatta, amely mozgásba
hozta az ırlıkövet. A tájház 1976-ban nyílt meg, és bemutatja a község néprajzi tárgyait a helyi
kismesterségek hagyományait és a történelmi múltat. A faluban néhány népi klasszicista ház is
védettséget élvez, és érdemes a megtekintésre. Esze Tamás szobra Német Mihály alkotása, a falu
központjában található. A falu a beregi keresztszemes hímzés egyik központjának számít. Mintái
közül említést érdemel a „tarpai tulipános" és a „tarpai szegfős".
Híres a tarpai szilvapálinka, és szilvalekvár amelyet ma már helyben palackoznak, és turisztikai
látványosság a biofarm, amelyen már ma is megtalálhatók a magyar szürke marha, a racka juh, a
mangalica malac szép példányai. A falu határában lévı tarpai Nagy-hegy a kárpáti vulkanizmus
egy néma tanúja, amelyet a '70-es árvíz idején jelentısen kibányásztak. A megmaradt területen
szılımővelés folyik. Tarpától délnek haladva mindössze 4 kilométerre található Tivadar.
Református temploma barokk stílusban a XVIII. században épült. A település üdülıfalu, hiszen
kempingje, fogadója és számos falusi turizmus szállásadója várja az üdülni vágyó vendégeket. A
Tisza partja kellemes fövenyével a strandolni vágyók ezreit vonzza. Az út Tivadartól megegyezik a
kisszilvaútnál leírtakkal.
Szatmár-Beregi Szilvaút szolgáltatói:
Tarpa Natura Kft. Bereg Kincsei ajándékbolt (Tarpa)
Tarpa Manufaktura Kft. Pálinkái, biolekvárai, aszalványai (Tarpa)
Panyolai Szilvórium Kft. hagyományos pálinkafızde és palackozóüzem (Panyola)
Szilva Fürdı (Vásárosnamény)
Atlantika Vízividámpark (Vásárosnamény -Gergelyiugonya)
Winkler Ház Panzió és Étterem (Vásárosnamény)
Szatmár Fogadó (Szatmárcseke)
Kırösiék Vendégháza (Penyige)
Falusi vendégház (Penyige)
Lekvárium (Penyige)
Danó porta (Tivadar)
Lipták üdülıház (Vásárosnamény -Gergelyiugonya)
Mini Camping (Vásárosnamény -Gergelyiugonya)
Fenyves Idegenforgalmi és Turisztikai Centrum (41-es fıúton)
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8.14. A SZILVA TERMÁL ÉS WELLNNESSFÜRDİ FONTOSABB JELLEMZİINEK ISMERTETÉSE
A beruházás kb. 350 m2 alapterülető elıcsarnokában található a belépıcsarnok, a két állandó jelleggel
és egy igény szerint üzemelı pénztár, a fogadó- és medencetér felıl egyaránt kiszolgálást biztosító
büfé, a mellékhelyiségek, a ruhatár, a kereskedelmi egységek, közlekedık, valamint az elıcsarnok
részét képezı gyógyászati hallrész a gyógyászat szolgáltatásait igénybe vevı vendégek beosztását
szolgáló diszpécserpulttal.
A 650 m2 alapterülető medencetér egy 200 m2-es beltéri és egy ennél száz négyzetméterrel
nagyobb kültéri termál-élménymedencébıl áll. A medencéket kiúszó folyosó köti össze. A
medence csarnokban található a kb. 25 m2 vízfelülető „vízi óvoda”, ahol a hat év alatti gyermekek
tölthetik el kellemesen az idejüket. A belsı térben
ezen túl két darab, 8-10 fı együttes bent
tartózkodását lehetıvé tevı száraz- és nedves
szauna, valamint a hozzá tartozó merülı medence,
továbbá egy hat személyes pezsgıfürdı helyezkedik
el. A 8,5 x 16 méteres, kb. 136 m2 vízfelülető, 120
cm átlagos vízmélységő úszó tanmedence a
régióközpont szerepet betöltı Vásárosnamény
gyermekeinek úszásoktatását szolgálja, hiszen a
legközelebbi ilyen lehetıség Nyíregyházán található.
Az 550 m2 alapterülető gyógyászati részben orvosi
helyiségben végzik a gyógyulni vágyók állapotának felmérését és egészségügyi ellátását. A
következı szolgáltatások találhatók meg: gyógyászati és pillangó kád(ak), elektromos-, széndioxidés hagyományos vízsugár-masszázst nyújtó kombinált kád, egyéb vegyszeres fürdıt biztosító
kádak, négyrekeszes végtagfürdı és a rekeszes galván, 4-5 gyógymasszázs kabin, fizikoterápián
nyolc, mobil falas elválasztású kezelıhelyiség. A nappali kórház 8-8 db, a nık és férfiak részére
elkülönített ággyal áll rendelkezésre különleges gyógyászati lehetıséget nyújtva a pácienseknek,
hiszen a nappali kórház intézménye ma még korántsem mondható általánosnak. A kezelések
közötti pihenési lehetıség és az esténként a családhoz való visszatérés kellemes kombinációjával
vehetik igénybe. A 30 m2 alapterülető gyógytornateremben 8-10 fıs csoportokban, képzett
gyógytornászok segítségével folyik a torna. A terembıl átjáró vezet a gyógytorna medencéhez, így a
gyógytornász mindkét kezeléssel egyidıben foglalkozhat. A gyógyvizes ülımedence, valamint az
iszapkezelı szintén a gyógyászathoz tartozik. A pihenık és közlekedık összes területe 20 m2. A 400 m2
alapterülető galérián található a szolárium, az aerobic- és a kondicionáló terem, valamint a jövıben akár
étteremként is hasznosítható tetıtér és a vizes blokk. A pinceszinten a gépészet található. Az épületben
mindenhol gondoskodnak a mozgássérültek kiszolgálásáról és akadálymentes közlekedésérıl.
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Tolna megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kistérségei
Idegenforgalmi régiók vendégéjszakák számának szerinti aránya 2006-ban. Változás az elızı
évhez képest.
Nyilvántartott pályakezdı álláskeresık aránya az Észak-alföldi Régióban
A szakképzett és szakképzetlen álláskeresık létszámának és arányának alakulása az Északalföldi régió megyéiben
Vendégéjszakák száma az Észak-Alföldön
Az Észak-alföldi Régió országos és helyi jelentıségő vonzerı térképe,
Kárpátalja járásai, kiemelve azon járásokat,
melyben a magyar-ukrán turisztikai és településközi kapcsolatok jelentısek
A határmenti települések és a közutak, vasút nyomvonala
Mőködı településközi turisztikai kapcsolatok Kárpátalja és a Szatmár-Beregi települései között
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területfejlesztés szempontjából hátrányos kistérségei 2004.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kereskedelmi és magánszálláshelyeken
eltöltött vendégéjszakák száma
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye települései 2007-ben
Megyei kisvárosaink kereskedelmi és magánszálláshelyein eltöltött vendégéjszakák száma 2005-ben
A Szatmár-Beregi-síkság helyzete és részei
A Szatmár-Beregi síkság vízhálózata jelenleg és az ármentesítés és folyószabályozás elıtt
A beregi árvízelöntés 2001. március 6-án
Tutajtúra terve a Szamoson Szamostatárfalav és Szatmárnémeti között
Vásárosnamény környékére esı erdıterületek az I. katonai felmérés idején
A Beregi-síkság erdıségei 1784-ben, 1970-ben és 2005-ben, a körülhatárolt terület védett
A Szatmár-Beregi síkság természetvédelmi területei
A népesség számának alakulása 1785-2005 között.
Az élveszületések és halálozások számának alakulása 1901-2005 között
A Szatmár-Bereg- síkság népességének korösszetétele 1941-ben és 2001-ben
Az aktív népesség foglalkozási struktúrájának megoszlása 1941-2005 között.
Egyutcás, piacteres szalagtelkes településforma – Gulács. I. katonai felmérés (1785) alapján
A települések elhelyezkedése a beregi térségben a XVIII. században, az I. katonai felmérés szerint
Mezıvárosok a XVIII. és kisvárosok a XXI. században
Kis Ar környéke az I. katonai felmérés térképlapján és ma
A négy fı állatfaj állományának számbeli alakulása 1935-2000 között
Az ipar területi megoszlása Szatmár-Beregben 2005-ben
Szatmár-Bereg közút- és vasúthálózata
Vonzerıkínálat a térségben
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kistérségek szálláshelyeinek vendégforgalma 2005.
Bereg települései népességszám szerint, 2006
A Vásárosnaményi kistérség vendégéjszakáinak száma
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye falusi vendéglátói 2006,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye turisztikai attrakciói 2006
Turisták számának növekedése 1997-2007 között
A Szatmár Fesztiválba bekapcsolódó települések
A Jeles Napok a Beregben rendezvénybe bekapcsolódó települések
A Szilvaút településein kihelyezett információs tábla
A Szatmár-Beregi síkság falvainak turisztikai szempontú tipizálása
A Mátészalkai kistérség településeinek intézményi ellátottsági jelentısége súlyozott pontérték alapján
A Mátészalkai kistérség vendéglátási adottságai és fejlesztési javaslatai
A Mátészalkai kistérség településeinek vendéglátási adottságainak súlyozott térképe
A Mátészalkai kistérség tervezett turisztikai mikrokörzetei
A települések turisztikai pozícionálása az összesített súlyozott pontértékek alapján
További idegenforgalmi lehetıségekkel rendelkezı területek a Beregben
A tourinform irodák elhelyezkedése Magyarországon
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46. ábra

A beregi térség lehetséges TDM-modellje

9.2. TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE
1. táblázat
2. táblázat
3. táblázat:
4. táblázat
5. táblázat

A 15-74 éves népesség gazdasági aktivitása a KSH munkaerı-felmérése alapján
Az Észak-alföldi RIB által is támogatott rendezvények 2008-ban
A kereskedelmi szálláshelyek kapacitásának alakulása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (2000, 2006)
A kereskedelmi szálláshelyek forgalma Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (1980-2006)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kereskedelmi és magánszálláshelyeken eltöltött
vendégéjszakák száma (2000-2006)
6. táblázat A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kisvárosok népességszám szerint
7. táblázat A Tisza szabályozása során készült átvágások A Tisza vízszintesése (cm/km)
8. táblázat A népesség gazdasági aktivitás szerinti megoszlása 1941-2005 között
9. táblázat A legmagasabb iskolai végzettségszerinti megoszlása 1970-2004 között (fı, %)
10. táblázat A cigány nemzetiségek aránya és iskolázottsági arányszáma (2001)
11. táblázat Településkategóriák a népességszám szerint a Szatmár-Beregi síkságon 1870-2005 között
12. táblázat Kereskedelmi- és magánszálláshelyek kapacitása Szatmár-Bereg kistérségeiben (2005)
13. táblázat Kereskedelmi szálláshelyek kapacitása Szatmár-Bereg városaiban 2005-ben
14. táblázat A szálláshelyeken a szobák, férıhelyek és a vendégek számának alakulása a Vásárosnaményi
kistérségben 1990-2006 között
15. táblázat Vásárosnamény szálláshely kínálata
16/1. táblázat A Mátészalkai kistérség távlati turizmusfejlesztési céljai
16/2. táblázat A program megvalósításának mechanizmusa
16/3. táblázat A kialakítandó turisztikai termékek
17. táblázat Kereskedelmi és magánszálláshelyek vendégforgalma a Felsı-Tisza vidék üdülıterület településein
18. táblázat Kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében, kistérségenként, vendégéjszaka 2007.

9.3. KÉPEK JEGYZÉK
1-2. kép
3. kép
4. kép
5-6. kép
7-8-9. kép
10-11. kép
12-13. kép

A beregdaróci vászonvirág és a kenderfeldolgozás egyik lépése a Beregi Jeles Napok alkalmával
Nyeregtetıs,kontyolt oromzatú lakóhát Tarpán, 1968.
2001. évi tiszai árvíz után újjáépült utcasor (Csaroda)
Ipartörténeti mőemélekek a túristvándi vízimalom és a tarpai szárazmalom
Kerékpárral a Felsı-Tisza vidéken, kerékpározási lehetıség a különbözı gátakon a Beregben
Ajándékboltok a térségben: a Szatmárikum Háza Penyigén és részlet a vásárosnaményi Beregi boltból
Penyige, 2008. augusztus 24. Szenke-parti nagyvásár és a Lekvárium
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