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Érdekességek
Kézikönyvsorozat

Figyelmükbe szeretnénk ajánlani, hogy hamarosan megjelenik 
a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság gondozá-
sában kiadott tájgazdálkodási kézikönyvsorozat, melynek célja, 
hogy tájékoztassa Önöket a tájhasználatváltás nyomán kínál-
kozó lehetőségekről, termelési/termesztési módokról, valamint 
a vonatkozó jogszabályokról és az igénybe vehető támogatá-
sokról. A kézikönyv a 2008 őszén nyíló Tájgazdálkodási Prog-
ramirányítási Irodában lesz elérhető, melynek Pácin községe ad 
otthont. A sorozaton belül az alábbi témákat feldolgozó köny-
vekkel találkozhat:
Az ártéri gyümölcsény célja elsősorban nem az árutermelés, 
hanem a megfelelő élettér biztosítása minden élőlénye szá-
mára, beleértve az embert is. Ennek termesztési feltételeiről, 
termelési műveleteiről, valamint az öntözésről és a lehetséges 
ápolási munkákról az „Ártéri gyümölcstermesztés és biogazdál-
kodás” c. füzetből tájékozódhat. Ebben részleteiben olvashat a 
biogazdálkodás és biológiai védekezés feltételeiről is.
Az erdő az egészséges emberi élet egyik alapvető létfeltétele, 
nemcsak a tájképet javítja, hanem árvízvédelmi és természet-
védelmi feladatokat is ellát. Hogy ezt miként valósíthatják meg, 
mire figyeljenek oda az ártéri erdők telepítése során, hogyan 
kell megválasztani a termőterületet, és hogy az erdősítéssel mi-
lyen plusz jövedelemforrásokhoz juthat, azt az „Erdőtelepítés és 
-kezelés az ártéri gazdálkodásban” című füzetben találja.
A fenntartható gazdálkodás érdekében a természeti kincsek 
megőrzésének figyelembevételével kell megválasztani és alkal-
mazni a területi adottságokhoz legjobban illeszkedő növényter-
mesztési, állattartási módokat. A „Legeltető állattartás” című 
füzet a gyepkezelés és az állattartás főbb szempontjait osztja 
meg az olvasóval, illetve bemutatja az egyes legeltethető fajták 
főbb ismérveit, az ökológiai állattartás fortélyait. 
A vidéki turizmus együtt kínálja a pihenést, a természet meg-
tapasztalásának élményét, a hétköznapitól eltérő életritmust és 
tevékenységet, más szokások és hagyományok megismerését. 
Általa művészeti, kulturális, vallási, szórakozási és élményköz-
pontú szükségletek is kielégíthetőek. Legjelentősebb kínálati 
elemei a gasztronómiai, a kézműves, a lovas-, az öko- és a 
falusi turizmus. Ezeket részletesen bemutatja az „A vidéki turiz-
mus” című füzet, melyben a településszintű fejlesztés mellett a 
Bodrogközre jellemező tevékenységek és lehetőségek is meg-
jelennek.
A turisztikai fejlesztések során a fenntartható fejlődésre és a 
természeti örökség védelmére kifejezett figyelmet kell fordítani. 
Ezen elvek leginkább a természeti turizmus és az ökoturizmus 
révén valósulhatnak meg. Mára a Tisza a természetközeli turizmus paradicsomává vált. Ennek fejlesztéséhez 
mutat irányt az „Ökoturizmus és vízi turizmus” című füzet, mely a helyi természeti és kulturális erőforrások 
fejlesztési lehetőségei mellett a vízi turizmus lehetséges formáit is bemutatja.

Manapság az emberek figyelme mindinkább a környezetkímélő 
és egészséges élelmiszerek irányába fordul. A fogyasztói igé-
nyek életre keltették az alternatív gazdálkodási formákat, így a 
biotermesztést, az ökológiai és a szerves gazdálkodást. Ezek fel-
tételrendszerét és lehetőségeit, egymással való kapcsolatrend-
szerét, valamint a termények feldolgozását és a termékek érté-
kesítési irányvonalait is részletezi a „Kiegészítő tevékenységek a 
háztájiban” című füzet.
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2007–2013 közötti időszakban európai uniós forrásból, az Észak-magyarorszá-
gi Regionális Operatív Program (ÉMOP), illetve a Környezet és Energia Operatív 
Program (KEOP) keretén belül lehet infrastruktúra-fejlesztési beruházásokra pá-
lyázni. Ezeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség írja ki. Az operatív programoknak 
létezik egy úgynevezett Közreműködő Szervezete, amely segít a pályázatok beadása 
során felmerülő kérdések megválaszolásában.

Az eddig megvalósított beruházások
A felsorolt pályázati lehetőségeket kihasználva, ezidáig összesen mintegy 4 milliárd 
848 millió forint támogatást szereztek az érintett települések önkormányzatai, mely-
ből az Ön által is látható, alábbi beruházásokat valósították meg:

• 2006 szeptemberére elkészült Cigánd belterületi vízrendezése, melynek üzembe 
helyezése még hátravan;

• 2005-ös kezdéssel 2007 októberében Ricse és Nagyrozvágy községek szennyvízcsatornázásának I. üteme fejeződött be, 
melynek üzembe helyezése szintén hátravan, jelenleg próbaüzeme folyik;

• 2006-ban a Ricse és Nagyrozvágy szennyvízelvezetési beruházásának II. üteme is elkezdődött, melyet szintén 2007 októbe-
rére adtak át, ennek próbaüzeme folyamatban van, üzembe helyezése csak azután következhet;

• 2005 decemberében történt meg Cigánd, Pácin és Ricse 4 különböző hulladéktípus gyűjtését lehetővé tevő, szelektív hulla-
dékgyűjtő szigeteinek beszerzése és telepítése;

• 2007 júliusában elkészült Pácin, 02/82. helyrajzi számú turisztikai hasznosítású belső használatú útjának építése;
• 2006-ban kezdődött Cigánd és térségének szennyvízközmű beruházása, mely Cigánd, Tiszakarád és Pácin településeket 

érinti. Ennek befejezése 2008 decemberében várható.

A közeljövőben megvalósuló beruházások
A beruházások még korántsem értek véget! Az önkormányzatok folyamatos pályázatainak eredményeként a közeljövőben az 
alábbi fejlesztéseknek lehetnek szemtanúi:
• Cigánd térsége országos közútjainak felújítása. Ehhez Cigánd Város Önkormányzata már benyújtotta pályázatát, és a támo-

gatási szerződés várhatóan 2008-ban megkötésre kerül. Ezután elkezdődhet a közút felújítása.
• 3804. jelű Cigánd-Zemplénagárd összekötő út 1+681 – 7+051 km szelvények közötti szakaszának felújítása. Erre Ricse 

Község Önkormányzata nyújtotta be pályázatát, és 2008–2009-ben elkezdődhet az összekötő út felújítása is.
• Pácin, Ricse, Nagyrozvágy települések belterületi vízrendezése. Erre a fentiekben említett ÉMOP forrásból lehet pályázni. 

Várhatóan 2009. I. negyedévében az önkormányzatok benyújthatják projektjavaslatukat és 2009–2010 folyamán a beru-
házás elkezdődhet.

A magas európai uniós anyagi támogatás segítségével és az önkormányzatok ren-
díthetetlen munkájának köszönhetően nagymértékű infrastrukturális fejlődés vette 
kezdetét a cigándi tározó által érintett településeken.

Kitekintés
A közelmúlt eseményei
A program előrehaladása során fontos, hogy az egyes részeredményekről mind a 
lakosság, mind a szakma megfelelően tájékozódhasson. Ezért különböző fórumok 
alkalmával lehetőség nyílik az egyes témák megvitatására és a felmerülő kérdések 
tisztázására.
2008. július 24-én 17:00 órától Cigándon és 19:00 órától Nagyrozvágyon, 2008. 
július 25-én 17:00 órától pedig Pácinon lakossági fórumokon vehettek részt. A tá-
jékoztatókon a polgármesterek segítségével a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi 
Igazgatóság (beruházó), a Bodrogmenti Vízgazdálkodási és Talajvédelmi Társulat 
és az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság szakemberei 
tájékoztattak és válaszoltak. A lakosság részéről elsősorban a gazdálkodási lehető-
ségeket és a tározó üzemeltetését érintő kérdések érkeztek.
2008. július 24-én 13:00 órai kezdettel megtartott szakmai fórumon a szakemberek 
osztották meg egymással tapasztalataikat. A fő téma az árvízvédelem volt, különös 
tekintettel a Cigánd-Tiszakarádi árapasztó tározó szerepére az árvízvédelemben.

Várható események
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint a Cigándi Érdek-
egyeztető Fórum közös szervezésében 2008. augusztus 28-án sor kerül a második 
gazdaegyeztetésre, melyen a személyes egyeztetések tapasztalatai mellett elsősor-
ban a tájgazdálkodási rendszer üzemeltetéséről és az elérhető támogatási lehető-
ségekről lesz szó. 
Ugyancsak 2008. augusztus 28-án kerül megrendezésre a Vízügyi és Környezet-
védelmi Központi Igazgatóság második szakmai fóruma, ahol a szakemberek a 
vízügyi és tájgazdálkodási rendszerek összhangjának biztosítását tárgyalják meg.

Tisztelt Olvasó!

Ön a Cigánd-Tiszakarádi árapasztó tározó megvalósításának legfontosabb állomásairól szóló hírlevél negye-
dik számát tartja a kezében, melyben bemutatjuk Önnek, hogy a tározó létesítésével milyen infrastrukturális 
beruházások történtek az érintett településeken, melyek azok, amik hátravannak még, és milyen pályázati 
lehetőségek segítenek ezek megvalósításában. Ezenkívül bemutatjuk hamarosan kiadásra kerülő kézikönyv-
sorozatunkat, valamint röviden ismertetjük a közelmúlt eseményeit és a várható eseményeket is. Reméljük, 
hasznos információkkal szolgálhatunk Önnek is!

Középpontban
Infrastruktúra-fejlesztés a Cigándi Tájgazdálkodási 
és Árvízvédelmi Program keretén belül
A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztésének I. üteme – amint azt 1. 
számú hírlevelünkben bemutattuk – hat árapasztó tározó építé-
sét tartalmazza. Ez ma 47 Tisza menti települést érint, köztük a 
Cigánd-Tiszakarádi árapasztó tározó megépítésével Cigánd, Pácin, 
Nagyrozvágy és Ricse településeket. A program tervezésének fo-
lyamán 2004-ben a szakemberek felmérték az érintett települések 
infrastrukturális ellátottságát, és a települések életkörülményeinek 
javításához szükséges fejlesztéseket is meghatározták. 2005–2006 
során az Országos Területfejlesztési Hivatal (OTH) és a Környe-
zetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) forrásaiból a szükséges 
beruházások engedélyezési tervei elkészülhettek. Ezek egy-egy pél-
dányát az önkormányzatok is megkapták, hogy azokkal a megva-
lósításhoz szükséges pénzt pályázatok útján meg tudják szerezni.
Természetesen a pályázatok felkutatásához és megírásához sem 
maradtak segítség nélkül. Mivel ezek nagy odafigyelést, szakértel-
met és előkészítést igényeltek, ezért minden esetben a pályázato-
kat kiíró intézmények, majd 2008. március 1-től a Kistérségi Ko-
ordinációs Hálózat munkatársai nyújtottak segítséget számukra.

Elérhető források, pályázatok
2005–2006-ban az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési 
Tanács által kiírt, úgynevezett „terület- és régiófejlesztési célelői-
rányzat”, valamint az észak-magyarországi régióbeli infrastruktú-
ra-fejlesztési pályázatok adtak lehetőséget a fent említett tervek 
megvalósításához. Ezenkívül 2005-ben a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Területfejlesztési Tanács által kiírt „helyi önkormányzatok 
fejlesztési feladatainak támogatása” előirányzatból is lehetőség 
nyílt a megyében megvalósuló fejlesztések finanszírozására.
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