
A Széles-tó (Zemplínska šírava) 
növekvő látogatottsága kiváló 

alapja a hosszú távú fejlődésnek

UNGTAVAS (KALUŽA), június 30. – A kassai régió, mint látogatói célpont a tavalyi évben a 
nyolc szlovák kerület közül a legnagyobb tempóban növekedett és ebben jelentős része 
volt a széles-tavi térségnek is. Az ottani üdülőközpontok lényegesen több látogatóról 
és vendégéjszakáról adtak számot, ami a Kassa Régió Turizmus szervezet szerint kiváló 
jelzés és megalapozza a hosszabb távú fejlesztési terveket.

A „szlovák tenger“ partján tartott sajtótájékoztatón a Kassa Régió Turizmus ügyvezető 
igazgatója, Lenka Jurková Vargová mutatta be az elért eredményeket. Elmondása szerint 
a Széles-tó környékén található üdülőközpontokban a tavalyi évben elszállásolt ven-
dégek száma 40 százalékkal nőtt: „Míg 2015-ben az ungtavasi (Kaluža), vinnai (Vinné), 
hajagosi (Klokočov) központok és Nagymihály (Michalovce) városa 33.000 elszállásolt 
vendégről számolt be, 2016-ban ez a szám már 46.000 volt és a vendégéjszakák száma 
115.000-re nőtt. Az elszállásolt vendégek és a vendégéjszakák száma a legmarkánsab-
ban Vinnán emelkedett, ahol éves szinten mindkét mutató 3,5-szörösére nőtt. Az elszál-
lásolt vendégek száma jelentősen nőtt Ungtavason és Nagymihályban is.“ A Kassa Régió 
Turizmus a Széles-tóhoz érkező látogatók számának növekedési irányát a helyi idegen-
forgalmi szolgáltatók mozgósításával és kiváló minőségű együttműködésével magyaráz-
za. Az elmúlt években az egyes központokban megnőtt a korszerű elvárásoknak megfe-
lelő szállások száma, és a Thermalpark Šírava is a széles környékről érkező látogatók 
kedvelt célpontja lett.

A szervezet igazgatónője hangsúlyozta, hogy a Széles-tó az idegenforgalom szempontjá-
ból az egyik legfontosabb helyszín a kassai régió egészét tekintve. A Kassa Régió Turiz-
mus tevékenyen módon dolgozik vele és a középtávú idegenforgalmi fejlesztések terén is 
számol vele.  „Világos és hosszú távú elképzeléseink vannak arról, hogy kell a széles-ta-
vi térség lehetőségeit kihasználni és fejleszteni. Célunk, hogy a helyi szolgáltatókkal 
– önkormányzatokkal és vállalkozókkal közvetlenül együttműködve - egyre nagyobb 
számokat érjünk el a látogatottságban. Néhány év távlatában a nagymihályi-járásban 
50.000 látogatót és 130.000 vendégéjszakát szeretnénk elérni.“ A Kassa Régió Turizmus 
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a térség lehetőségeit négy témakörben látja: víz és vízi kalandok, kerékpáros kalandok, 
a Széles-tó összekötése a tokaji borvidékkel, illetve a kulturális és történelmi örökség. 
„Éppen a kulturális és történelmi örökség a legerősebb kommunikációs csatornája a 
kassai régiónak, mint idegenforgalmi célpontnak - az elérhető UNESCO - és Alsó-Zemp-
lénnek. Alsó Zemplénben két helyszín is van, amely szerepel az UNESCO Világörökség 
listáján: az oroszsebesi (Ruská Bystrá) fatemplom és a vihorláti őserdő. Az UNESCO így 
tehát a széles-tavi régióból is elérhető, ahol a látogató megfelelő mértékben és minő-
ségben találhat további szolgáltatásokat..“ A kassai régió, mint idegenforgalmi célpont 
márkaneve: Az elérhető UNESCO egy egyedülálló lehetőségre utal, arra, hogy Kassáról, 
autóval, legfeljebb100 perc alatt elérhető akár 18, az UNESCO Világörökség listáján 
jegyzett szlovákiai helyszínek közül. 

A széles-tavi régió fejlesztési terveihez a jövőben a helyi idegenforgalmi szolgáltatók 
különféle fejlesztési projektjei is hozzájárulnak majd, ezek megvalósításához 2017-ben 
összesen több, mint 50.000 euró értékben kapnak támogatást.  A támogatott projektek 
egyike éppen egy nyári attrakció – a széles-tavi Homokvár Birodalom, amely több tíz 
tonna homokból nőtt ki az ungtavasi Glamour Szálló mellett. A Széles-tó partja a szál-
loda előtt egy mediterrán stranddá alakult, ahol ráadásul homokszobrokat is láthatunk. 
„A legkisebbek, de akár a felnőttek is, lefényképezkedhetnek Másával és a Medvével, egy 
mókás udvari bolonddal, Poszeidón tengeristennel vagy egy sárkánnyal. És hogy való-
ban egy birodalomról beszélünk, ezt mi sem jelzi jobban, mint a Szepesi Vár homokból 
épített mása, amely országunkban a legnagyobb UNESCO- kincs,“ tette hozzá L. Vargová 
Jurková, megjegyezve még, hogy a Homokvár Birodalom egész nyáron várja majd a Szé-
les-tóhoz érkezőket.  Szombat délutánonként a Homokvár Birodalomban a gyermekek 
uralkodhatnak – őket számos szórakoztató játék, szabadidős program várja. Már július 
2-án vasárnap egy különleges nyitó rendezvénnyel készülnek a szervezők, amelyben 
szerepel majd a népszerű Ujo Ľubo, lesz kézműves-műhely és cukorkaeső is. 
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A Széles-tó térségének fejlesztései:



Alsó –Zemplén szálláshely –statisztikája:

A látogatók száma

A vendégéjszakák száma

Forráspiacok – Széles-tó – 2016
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2014 2015 2016 2016 vs. 2015

Nagymihály 11204 13477 15137 + 12%

Ungtavas 17709 16182 20155 + 25%

Vinna 2172 2619 9204 + 250%

Hajagos 3115 1217 1109 - 9%

2014 2015 2016 2016 vs. 2015

Nagymihály 20567 39781 31467 - 21%

Ungtavas 51488 64310 58767 - 8%

Vinna 3962 5258 19083 + 263%

Hajagos 6465 3815 5006 + 31%

 Ország Látogatók Vendégéjszakák Éjszaka/fő 

1 Szlovákia 25,620 68,624 2.68

2 Csehország 1,631 4,575 2.81

3 Ukrajna 1,073 3,653 3.40

4 Lengyelország 991 3,027 3.05

5 Németország 210 562 2.68
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