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SAJTÓKÖZLEMÉNY
TISZAKANYAR PROJEKT
Rákóczifalva Város Önkormányzata, mint konzorciumvezető a Terület és Településfejlesztési Operatív
Program (TOP) keretén belül a TOP-1.2.1-15 jelű, Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés tárgyú felhívásra benyújtott TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00020 azonosító számú
„Tiszakanyar” című pályázata 2017. augusztus 11-én kelt támogatói döntés szerint a konzorcium
250.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A konzorcium további tagjai Vezseny
Községi Önkormányzat és Rákócziújfalu Községi Önkormányzat és Tiszavárkony Község Önkormányzata.
A projekt fő célja, hogy a térségben már működő, különböző helyszíneken létesült kulturális terek, valamint
kapcsolódó helyszínek turisztikai vonzereje fejlesztésre kerüljön. Az együttműködés révén célunk olyan
térségi hálózat kialakítása egy túraútvonalra fűzve, mely kulturális vonzerőn alapul és a terület turisztikai
szempontból fontos pontjait köti össze.
Az útvonal Rákócziújfaluból indul, ahol a látogatók megtekinthetik a természetvédelmi oltalom alatt álló,
védett kunhalom képződményt, amely köré a projekt keretein belül áttelepítésre kerülnek a település kulturális
emlékművei, szobrai, ezáltal egy egységes képet létrehozva, illetve egy közösségi tér kerül kialakításra.
Mindezeken kívül a kerékpárral érkező turisták számára kialakításra kerül egy kerékpáros pihenő, a kisebbek
igényeit figyelembe véve pedig egy játszótér kerül áthelyezésre, felújításra. A helyi termékek kóstolására
pedig a termelői piacon nyílik lehetősége a látogatóknak. A túra következő állomása Rákóczifalva, ahol a
fejlesztés eredményeként többek között megvalósul a Macimúzeum bővítése, fűtési rendszerének fejlesztése,
új kiállítótér és vendégváró fedett terasz létesítése, valamint helytörténeti múzeum és ajándékbolt kerül
kialakításra. A településen található projekt keretein belül felújított tanösvény is az útvonal fontos részét
képezi, mivel a túraútvonalon elhelyezkedő természeti elemek összekapcsolódása a kistelepülések kulturális
helyszíneivel az érdeklődők számára a térségben egyedi, egyaránt turisztikai vonzerővel rendelkező
programot tesz elérhetővé az eltérő igényű látogatók számára. A tanösvény első megállójához közeli révhajó
kikötő biztonságosabbá tétele, környékének rendezése is a projekt részét képezi, mivel a gyalogos és
kerékpárral érkező látogatók a révhajóval juthatnak el a túra következő állomására Tiszavárkonyba. Itt
megtekinthető a Tisza-parton egy a projekt által megvalósuló, hangulatos sétány. Továbbhaladva a település
felújított közösségi tere várja a látogatókat, majd az Endre király emlékmű, amely szintén kulturális
helyszínként funkcionál, azonban lehetőség nyílik a felújított, rendezett parkban épített sütögető használatára
is. A következő és egyben utolsó állomás Vezseny település, ahol a Patkóban, az egyedi természeti értékekkel
bíró területen egy kilátót tekinthetnek meg a turisták, amely mellett egy erdei pihenő kerül kialakításra.
A projekt megvalósításával lehetőség nyílik a térségben egy turisztikai vonzerőt képező, kulturális alapokra
épülő, természeti értékekkel gazdagított fejlesztésre, amely hozzájárulhat a térség gazdaságának
diverzifikációjához, a helyi gazdaság élénkítéséhez, valamint a foglalkoztatás növeléséhez.

