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Új színfolt a turizmus térképén

A vendégek az avatás után megtekintették az épületeket

Megőrzik a nagyszülők emlékeit, átmentik az elődök
értékeit, összehangolják a hagyományt a modernnel.
Érpatak, Zsindelyestanya. Turisztikai központ fogadja immár az utazót az Érpatakhoz tartozó
Zsindelyestanya határában. Alig hagyjuk el Újfehértót, már látszanak is a fehérre meszelt
házak, amelyek magukon őrzik a népi építészet hagyományait: stílszerűen fazsindelyes
tetőzetet kaptak, az ablakokban pedig muskátlik virágoznak. Megyénk idegenforgalmi
kínálatát bővíti ez az új turisztikai központ, a Zsindelyes Cottage, amelyet pénteken avattak
fel.
Úgy érezzük, hazaérkezünk, itt otthon vagyunk.
Dr. nagy István

Munkalehetőség a térségben
A „cottage” kifejezés eredetileg az angol vidéki gazdaságot jelenti a maga természetes és
magától értetődő, helyben megtermelt alapanyagokat felhasználó gasztronómiájával és
vendéglátásával együtt, s ezt a vonalat képviseli Zsindelyestanya új létesítménye. Az avatási
ünnepséget a fogadóban rendezték meg, ahol először mint a település házigazdája, Nagy Imre
Attiláné érpataki polgármester köszöntötte a vendégeket. Mint elmondta, a beruházást
megvalósító Papp és Kecskés család tagjai mindig hittek abban, hogy megvalósulnak az
álmok, s ez most valóra is vált a turisztikai központtal, amely Érpatak hírnevét is öregbíteni
fogja.
– Nagy küzdelem kell egy ilyen létesítményt megvalósítani a nyírségi homokon, de a
beruházás azt mutatja, hogy a tehetséges emberek itt is tudnak nagyot alkotni –
fogalmazott dr. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője. – Három nagy dolog
fűződik immár Papp József és családtagjai nevéhez: az érpataki Zsindelyes Pálinkafőzde

létrehozása, az újfehértói Zsindelyes Ház felújítása és működtetése, most pedig itt van a
turisztikai komplexum. A beruházásnak a térség is hasznát látja, hiszen ötven-hatvan
embernek munkalehetőséget ad.

A lehetetlen nem létezik
Elmondta gondolatait Jakab István, az Országgyűlés alelnöke is. Mint kiemelte, a beruházás
tulajdonosai meglátták, megérezték e gyönyörű vidék lehetőségeit, s létre is hozták, amit
egykoron elképzeltek. Ugyanakkor megőrzik a nagyszülők emlékeit, átmentik az elődök
értékeit, összehangolják a hagyományt a modernnel. A beruházás a térség felemelkedését is
szolgálja, Zsindelyestanya pedig rákerült Magyarország turisztikai térképére.
Lehet-e minőségi turisztikai komplexumot létrehozni a gyenge minőségű nyírségi homokon?
– tette fel a kérdést dr. Seszták Miklós kormánybiztos, s meg is válaszolt rá: – Sokan azt
mondanák, hogy ez lehetetlen. A Papp és a Kecskés család azonban bebizonyította, hogy meg
lehet csinálni. Hadd idézzem Muhammad Alit, aki azt mondta: „…A lehetetlen lehetőség. A
lehetetlen múló pillanat. A lehetetlen nem létezik.” S minderre bizonyíték ez a létesítmény.
Részt vett az avató ünnepségen dr. Nagy István agrárminiszter is, aki tulajdonképpen hazajött,
hiszen újfehértói származású.
– Vannak olyan helyzetek, amelyeket szavakkal nem lehet kifejezni, csak átérezzük azokat.
Most itt együtt érezzük a múltat, a jelent, a jövőt,
ami benne van az angol cottage kifejezésben, de erre még nincs magyar szavunk. Nincs még
olyan megfelelő magyar szó, amely kifejezné a vidéki létet, a harmóniát, a csend utáni
vágyódást, a pihenést, a vidéki gasztronómiát és vendégszeretet, amit itt mind megtalálható.
Ez az egész turisztikai központ olyan, mintha mindig is itt lett volna. Úgy érezzük,
hazaérkeztünk, itt otthon vagyunk – jelentette ki az agrártárca vezetője.
A felszólalások sorát Papp József, a 2008-ban megalapított Zsindelyestanya Kulturális
Értékeinek Megőrzéséért Közhasznú Alapítvány elnöke, a Zsindelyes Cottage egyik
megálmodója és építtetője zárta. Felidézte azt a hosszú utat, amely idáig elvezetett. Ebbe a
történetbe éppen úgy beletartozik az 1984-ben elindított pálinkabérfőzés, mint a Dessewffy
család birtokaként működő több száz éves Zsindelyestanya, de épp olyan fontos pillére a
történetnek a pálinka alapjául szolgáló fürtös meggy, amelyet Újfehértón nemesítettek ki.
Szólt arról is az alapítvány elnöke, hogy a Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai
fejlesztés keretében kapott kormányzati támogatást a beruházás, amely 14 hónap alatt készült
el. MML

