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Gyalogtúra útvonalak hálózata a Marosháton
Igazi, aktív kikapcsolódásra alkalmas térséggé változik a Maroshát térsége. A 2009. március 31‐én indult
projektben gyalogtúra útvonalak hálózata létesül a turisztikai kistérségben, és lehetőség lesz a tájat bejárva a
kihelyezett tájékoztató táblák alapján a terület alig ismert vagy rejtett természeti és kulturális kincseinek
felfedezésére is. Tavaszig pihenésre vagy éppen piknikezésre is alkalmas pihenőhelyeket alakítunk ki az
útvonalak mentén.
A gyalogtúra útvonalak a Marosháti Kistérség Turizmusáért Egyesület gesztorságával hat konzorciumi tag
részvételével valósul meg. A konzorciumi tagok: Mezőhegyes Város Önkormányzata, Tótkomlós Város
Önkormányzata, Mezőkovácsháza Város Önkormányzata, Békéssámson Nagyközség Önkormányzata, Nagyér
Község Önkormányzata, Petőfi Vadásztársaság Pitvaros.
A turisztikai fejlesztés során a térséget feltáró, több mint 100 km‐es túraútvonal hálózat kialakítása történik
meg kül‐ és belterületen. Az utak mentén pihenőhelyeket hozunk létre, melyeknél információs tájékoztató
táblán az adott terület fontosabb turisztikai látnivalóiról adunk tájékoztatást, szöveges és térképi
megjelenítéssel. A projekt részeként az útvonalhálózatról honlap is készül http://www.maroshat.hu címen,
melyen hamarosan a térség minden fontos információt megtalálják a túrázásra készülők. A honlap anyaga
rövidített formában, nyomtatott kiadvány alakjában is elkészül. A projekt keretében új külsőt és funkciót kap a
tótkomlósi ún. Kisbirtokos épület, mely Természet Háza néven a kistérség bemutató központjává válik. A
fejlesztés várhatóan 2010 tavaszára készül el.
A projekt az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplő Dél‐alföldi Operatív Program ‐ Versenyképes
turisztikai termék és attrakciófejlesztés ‐ Aktívturisztikai fejlesztések tárgyú felhívásra benyújtott, DAOP‐
2.1.1/E‐2008‐0027 azonosítószámú, „Gyalogtúra útvonalak hálózata a Marosháton” c. nyertes pályázat
keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul
meg. A beruházás összköltsége 193.667.350 Ft, melynek 84,95 %‐ára (164.520.414.‐Ft) vissza nem térítendő
pályázati támogatást nyertünk.
A projektnyitó rendezvényt szeptember 24‐én tartottuk Mezőhegyesen. A Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt.
Nónius Hotelénél pálinkás – pogácsás fogadás várta a meghívottakat és a sajtó képviselőt. Az eseményen jelen
volt dr. Ujhelyi István, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára is. A fogadást követően sétakocsikkal vonultak ki a
vendégek a Sovák Péter Lovasiskolához, ahol a fedett lovarda berendezett előterében tartottuk a projekt
bemutatását. A lovaglás mellett falusi szálláshellyel és falusi vendégasztal szolgáltatással is rendelkező
turisztikai objektumnál a pályázat megvalósítása során pihenőhely kialakítása történik.
Ehhez a fejlesztéshez számos turisztikai potenciált emelő ötlet megvalósítása társul. Terveink között szerepel az
útvonalak határon átnyúló bővítése éppen úgy, mint egyéb aktív turisztikai lehetőségek bővítése, legyen szó
vadászatról vagy horgászatról.
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