
A falusi vendégfogadás jövőjéről 
tanácskoztak

Pintye Sándorné házi süteménnyel fogadta a vendégeket
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Nyíracsád (HBN) -  A Falusi Tu
rizmus Megyei Szövetsége a múlt 
év tavaszán alakult. A vezetőség 
az eddigi m unkájáról a március 
20-i taggyűlésén szám olt be. Az 
éves közgyűlést követően a Liget- 
alja-G út Idegenforgalm i Egyesü
let mutatta be a nyíracsádi turisz
tikai lehetőségeket.

Országszerte sokat beszéltek a 
falusi turizmusról az elmúlt évek
ben, de keveset tettek annak érde
kében, hogy a tervek megvalósul
janak a térségben. A Falusi Turiz
mus M egyei Szövetsége egy éve 
kezdte el munkáját. A megye ven
dégfogadóit szakmai fórumokon, 
kiállításokon képviseli és megszer
vezi az ehhez szükséges ismeretek 
elsajátítását elősegítő tanfolyamo
kat. A közgyűlésen a vendéglátók 
nevében Katona Gyula, Nyíracsád 
polgármestere köszöntötte a meg
jelenteket. Bevezetőjében elmond
ta, hogy a település nyitott az 
ilyen kezdeményezésekre, hiszen 
a környező földterület szegény, 
mindössze kilenc aranykorona ter
mőértékű, és a településsel hatá
ros gúti erdő számtalan turisztikai 
lehetőséget rejt. Sok civil kezde
ményezés színesíti a falu életét, és 
az egyik ilyen jól működő szerve
zet a Ligetalja-Gút Idegenforgalmi 
Egyesület is.

Antal János, a megyei szövetség 
elnöke ism ertette az elm últ év 
munkáját. A szövetség részt vett 
az Utazás '97 vásáron, és más ha
zai fórumokon is képviselte a ta
gokat. Pályázatokat nyert a falusi 
vendégfogadással kapcsolatos to
vábbképzések megszervezésére. 
Ezek jelenleg is folyamatban van
nak. A résztvevők az egyik legfon
tosabb feladatnak ítélték -  a tag
toborzáson kívül -  egymás tevé
kenységének jobb megismerését. 
A hajdúszoboszlói Rápolthy Ist
ván, a Tuba-tanya tulajdonosa fel
ajánlotta, hogy a soron következő,

nyári tapasztalatcsere az ő portá
ján legyen.

Hosszabb vita alakult ki arról, 
hogy szükség van-e a megyei szö
vetségnek külön emblémára. A je
lenlévők végül úgy ítélték meg, 
hogy egy, a környezetbe illő, egy
séges emblémának szívesen helyt 
adnak az épületeken. Szabó Lász
ló alelnök felvetette egy új megyei 
kiadvány szükségességét, amely
nek térségenkénti felelőseit is 
megválasztották.

A tanácskozást követően Varga 
Józsefet keresték fel, aki a régi olaj
ütés hagyományát mutatta meg az 
érdeklődőknek. Érdekes volt nyo
mon követni, hogy miként lesz a 
napraforgómagból étolaj.

Míg tovább utaztunk a követke
ző helyszínre, Koroknai Bélával, a 
szövetség egyik tagjával beszélget
tem a falusi turizmus bárándi le
hetőségeiről.

-  Már a kezdetektől gondoltunk 
arra, hogy ne csak szállást adjunk,

hanem valamivel többet. Szerettük 
volna felhívni az idelátogatók fi
gyelmét a sárréti-bihari térség ér
tékeire. Úgy vélem, vendégfogadó 
és vendégfogadó között is óriási 
különbség van. A falusi vendég- 
fogadásnak, véleményem szerint, 
személyre, családra szabott prog
ramra kell épülni, amelyben meg
határozó a vendéglátó személye és 
elengedhetetlen bizonyos szintű 
nyelvtudás, ha külföldi vendégek 
is érkeznek. Szerencsére a felesé
gem jól beszél angolul. Ilyen jel
legű vendégfogadásra is volt már 
alkalmunk. Tapasztalataink sze
rint elsősorban házaspárok, csa
ládok érkeztek. Nem mindenki vá
gyik közülük nagy, zajos rendez
vényekre. Sokan szeretik a falusi, 
kisvárosi strandokat, és a főzőcs- 
kézéseknek is megvan a maguk 
varázsa.

Cserpák Ferencnétől, a Balás- 
házy János-szakközépiskola igaz
gatójától megtudtam, hogy az in
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tézményük felkészült a falusi ven
déglátó-szakképesítést adó két
éves képzés elindítására, de erre 
egyelőre nem volt elég jelentkező.

A nyíracsádi Pintye Sándorné a 
múlt évben rendezte át úgy a la
kását, hogy ki tudjon adni két szo
bát. Eddig még csak egy alkalom
mal volt erre lehetősége: egy du
nántúli család érkezett a virágkar
neválra és a közelben kerestek 
szálláshelyet.

A gúti erdőben szénégető bok
sákat láthattak a vendégek, de a 
hirtelen támadt téli időjárás meg
akadályozta a békés szem lélő
dést. A vendéglátók gazdag prog
ramot állítottak össze és a részt
vevők többsége is úgy vélte a nap 
végén, hogy szükség van arra, 
hogy ne csak prospektusokból, 
katalógusokból ism erjék a régió 
nevezetességeit, hanem valóban 
célszerűbb szem élyesen is m eg
győződni egy-egy település lehe
tőségeiről.


