Kitekintés
A falusi turizmus
Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló CigándTiszakarádi árapasztó tározó üzembe helyezésével a környező
települések lakossága számos új lehetőséggel gazdagodhat,
amelyek kihasználásával komoly bevételforrásra tehet szert. Ezek
egyik, könnyen fejleszthető lehetősége a vidéki turizmus és azon
belül a falusi turizmus.
A falusi turizmus lényege elsősorban a vidéki településeken
(faluban, tanyán, tanyás térségben) folytatott magas szintű vendéglátás, amely magában foglalja a szállást, az étkezést és programok szolgáltatását egyaránt, a falusias környezet bemutatásával.
Célja, hogy a turista közvetlenül megismerhesse a tájegység életét és kultúráját.
Számtalan lépést kell megtenni ahhoz, hogy a turisták számára
vonzó hellyé varázsoljuk a településeket, olyan helyet alakítsunk
ki, ahol szívesen töltik szabadidejüket, amely a kikapcsolódás,
a pihenés, az új élmények és ismeretek szerzését nyújthatja minden érdeklődő számára. Szükséges egy településszintű fejlesztési
koncepció megalkotása, amely elsősorban a települések, illetve
a kistérség vezetőinek feladata.
A falusi vendéglátás különböző formái elengedhetetlen részét képezik a turisták megtartásának és ráépíthetők az egyes termékés terményértékesítési formák is. Fontos, hogy jól tájékozottak
legyünk az egyes szállásfajták követelményeiről és a fejlesztéseknek eszerint kezdjünk neki. Kínálhatjuk a házilag készített lekvárokat, aszalványokat, vagy akár a saját kezűleg készített faragványainkat, szőtteseinket is.
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A falusi turizmus egyik alternatívája az agro- és tanyaturizmus,
amely a tanyákon folytatott állattartási formákat mutatja be,
illetve a jellemző mezőgazdasági művelés folyamatába kínál betekintést az arra érdeklődők számára. Ennek keretein belül lehetőséget kínálhatunk az odalátogatók számára a tanya életében
való aktív részvételre, bevonhatjuk őket a mindennapi munkálatokba (pl.: állatok etetése, itatása, termények betakarítása).
Az elméleti ismereteket jól összefoglalja a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság gondozásában megjelenő kézikönyvsorozat „A vidéki turizmus” című kiadványa, de mellette
kitér az igénybe vehető támogatásokra, az induló pályázatokra
is. Az utolsó fejezetben az érintett szakmai szerveket és illetékes hatóságokat sorolja fel, akik további segítséget nyújtanak
az érdeklődők számára.
Vegyen részt Ön is a térség fejlesztésében, ismerje meg a lehetőségeit, keresse meg az Ön számára megfelelő támogatási
formát, pályázzon és bővítse kínálatát!

Az Európai Unió által társfinanszírozott projekt.
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Cigándi Tájgazdálkodási
és Árvízvédelmi Program
Hírlevél – 5. szám

2006. október 31.

Elkészült a vezérárok feletti 100 méter hosszúságú, 12 méter széles, 3x34 méter nyílású híd, valamint megtörtént körülbelül 1 kilométer hosszan a 3804. számú (0+551,5 és 1+557,11 közötti szelvényében) közút áthelyezése. Ezekre azért volt
szükség, hogy a tározó üzemelése közben is zavartalan legyen a közlekedés, mivel a tározót feltöltő úgynevezett vezérárok
ebben a szelvényben keresztezi a közutat, így az megemelésre került a beengedési vízszint fölé.
2007. november 30.

Megépült közel 24 kilométernyi töltés és 46 vízkormányzási műtárgy (zsilipek), amelyek a tározótér mellett, közel 3500
hektár tájgazdálkodási mintaterület vízellátását is szabályozhatják.

2008 elején

Tisztelt Olvasó!
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Megkezdődött hazánk egyik legnagyobb vízügyi műtárgyának építése. A létesítmény alaplemezét 30 óra leforgása alatt
kellett kiönteni. Annak érdekében, hogy ez teljesülhessen, 8 betonkeverő jármű folyamatosan hordta a betont az előkészített zsaluszerkezetekbe. A műtárgy teljes kivitelezéséhez mintegy 20 000 köbméter vasbetonra volt szükség, amiből 25-30
tízemeletes házat lehet felépíteni.
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Ön a Cigánd-Tiszakarádi árapasztó tározó megvalósításának legfontosabb állomásairól szóló hírlevél ötödik
számát tartja a kezében, amelyben visszatekintünk a tározó építésének főbb eseményeire.
Reméljük, hasznos információkkal szolgálhatunk Önnek!

Középpontban
2004 óta Önök mellett dolgozunk – Képriport a tározó építésének mérföldköveiről
A tervek szerint 2009 első hónapjaiban üzemkész lesz a Cigánd-Tiszakarádi árapasztó tározó. Ezúttal a megvalósulás legfontosabb állomásait mutatjuk be.
2004. augusztus

Megkezdődtek az árapasztó tározó tervezési munkálatai, megszületett a megvalósíthatósági tanulmány, amely
a projekt kivitelezése esetén várható műszaki, gazdasági, társadalmi és pénzügyi lehetőségeket vázolja fel
és bemutatja az elkészítésre javasolt verziót, annak kockázataival együtt.
2004. augusztus–szeptember

A környezetvédelmi és vízjogi engedélyek megszerzése.
Ezekben a dokumentumokban a megvalósítás és a működés környezeti, valamint műszaki feltételeit rögzítik
a hatóságok. A kivitelezés során az engedélyekben meghatározott előírások teljesítésével folyhat a munka.
2006. november

Közbeszerzési eljárások lebonyolítása.
Azt, hogy a kivitelezési munkálatokat melyik cég végezze el, úgynevezett közbeszerzési eljárások segítségével
választja ki a beruházó. Ezek során dől el, hogy a jelentkező vállalkozók közül melyik tesz eleget az elvárt műszaki,
gazdasági, személyi és pénzügyi feltételeknek. 2006 augusztusa és novembere között 6 ilyen eljárás valósult meg.

A beeresztő-leeresztő műtárgy precíz tervezésének és kivitelezésének próbája a 1,5 cm vastag acéllemezből készült
6 darab zsiliptábla beemelése volt, melyet 2008. július 18-án és 24-én két lépcsőben teljesítettek a szakemberek.
A Cigánd-Tiszakarádi árapasztó tározó ünnepélyes átadása 2008-ban várható.

Helyesbítés
Az előző, 4. számú hírlevelünkben
bemutattuk a közeljövőben megvalósuló beruházásokat, a beadott pályázatokat. Két esetben tévesen írtuk
a pályázó nevét: a Cigánd térsége
országos közútjainak felújítására
vonatkozó pályázatot nem Cigánd
Város Önkormányzata nyújtotta be,
hanem a Magyar Közút Kht. A 3804.
jelű Cigánd-Zemplénagárd összekötő út 1+681 – 7+051 km szelvények közötti szakaszának felújítására
a pályázatot nem Ricse Község Önkormányzata nyújtotta be, hanem
a Magyar Közút Kht.
Az elírásért mind az olvasók, mind
az érintett önkormányzatok elnézését
kérjük!

