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összeroolALÁs A PRoJEKTRóL

oro.|ert célja az elmÚlt évtizedben kialakított turisztikai
Ifejlesztése
a szolgáltatások bővítése

létesítményekés szolgáltatások integrált
és színvonalának emelése, az attiakciÓk kínáÉtának bővítésé.
A fejlesztés alapja a Marosháti KistérségTurizmusáért Egyesület által kijelölt és fenntartott gyalogtúra
Útvonal egyikszakasza. A kijelölt Útvonal a belterületet délről, a Szabadság utcán éri e-l, májo a
településkÖzpontban nyugatra tér és a Petőfi Sándor utcán halad, majd a külterületi 093/1hrsz-Ú
fÖldúton haladva éri el a megyehatárt és a tÓtkomlósi középkori templom-hoz tart. A fokozottan védet
nemzeti parkos terÜletek mellett vezet az út, a védett terÜletek nem látogathatÓk.
A kijelÖlt gyalogtÚra Útvonalmentén 3 tanösvényt alakítunk ki: pillangÓ, szikes vizes élohelyek és
s-zínes madárvilág elnevezéssel. A tanösvények mentén tájékoztatÓ táblákat helyezÜnk el, válamint
pihenőhelyeket alakítunk ki. A 83hrsz-e a meglévi kéményfelhasználásavat t<itatot létesítünk és
mozgáskorlátozott+családbarát parkolÓt alakítunk ki szelektív hulladékgyűjtő szigettel, padokkal,
asztalokkal, túzrakÓ hellyel, esŐbeállóval, vízvéte|ilehetőséggel, tájékoztátÓ iábláva-l, innen a kozeli

gÓlyafészek felÜlrŐl megfigyelheto.

Ez a

madaras tanösvény elsó állomása.

Az

Útvonal a

falukÖzpontjába vezet, ahol a 2hrsz-en az agroturisztikai bemuiatÓ központ áll. ltt állatsimogatÓt
alakítunk ki, és be lehet kapcsolÓdni egy élő parasztudvar mindennapjaiba, ahol részese lehet a
látogatÓ a hagyományos gasztronÓmiai tevékenységeknek (befőzés, saványítás, kolbásztöltés, lekvár
ftizé9), Ehhez az épületet megfeleló konyhatechnikai berendezésekkel ózereljÜk fel. Az udvaron
akadálymentes és családbarát parkolÓt, akadálymentes járdát alakítunk ki.
épÜletben kiállítást

a

rendezÜnk be
hagyományos paraszti életforma természeti értékmegőrzŐ
^; tevékenységeirol.
Szénapajtát építÜnk,mely nyáron a szabadtéri rendezvények helyszíne is. n ÉillangÓ tanÖsvénylnnen
indul, egy hagyományos falusi virágoskertbŐl. A Petofi Sándor útcán virágágyasú<at alakítunk ki és
utcafásítást végzunk

a

PillangÓ tanösvény kialakítása érdekében.tti [ájeroztatÓ táblákat és
éjizaki lepkéket, pilléket,
pillangÓkat mutatjuk be a mezőgazdasági kártevők mellett a tablÓkon. A212hísz-n a kertben álakítjuk
ki a szikes vizes élőhelyek bemutatására alkalmas ''pocsolyát'' a nemzeti park munkatársainak
Útmutatása alapján. lnnen indul a szikes vizes élŐhelyeket bemutatÓ tanÖsvény, és ez az állomása a
pillangÓ, valamint a madaras tanÖsvénynek is. A kertet madárbarát kertként alakítjuk ki, ahol a
megfigyelésre alkalmas MyNest megfigyelő lest (átszltéri eszközt) helyezunk' ól. A kertben
''rovarszállÓt'' alakítunk ki és bemutatjuk a hasznos élő szervezetek megÓvásának gyakorlatát. A
szemközti alkotÓházban akadálymentes parkolÓt és járdát alakítunk ki és utcabÚtorokaihelyezünk el,
hogy az alkotÓház akadálymentes megközelÍtése biztosított legyen' A falu kemencéje
használhatÓsága érdekébenaz épulet konyháját felszereljÜk konyhatechnikai eszkÖzökkel' A
szomszédos telken találhatÓ játszÓtér kerítésétáthelyezzÜk, Új játékokat és utcabÚtorokat telepítÜnk,
akadálymentes és csillapított térburkolatot alakítunk ki' A felsorolt helyszíneken napelemes
kandelábereket állítunk fel' A 093/1hrsz-ú út belterÜlettel szomszédos kezdő siakaszán a 83hrsz-hez
haso_nlÓ pihenőhelyet alakítunk ki, kilátÓ nélkÜl' Az útvonal mentén, két helyszínen madár
megfigyelésre 2-3 fr egyidejű befogadására alkalmas profi természetfotÓzás céljára |est alakítunk ki
és szerelÜnk fel. A természetfotÓzáshoz szÜkséges Íelszereléstbiztosítjuk az érdóklodőknek. Az egyik
les az úton a 089hrsz-szel szomszédosan lesz felállítva, míg a másik a Száraz-ér mentéá'a
087/3hrsz-en. Az. úton a híd szomszédságában szintén pihenőhelyet alakítunk ki, padokkal,
tájékoztatÓ táblával. Ezen a hosszÚ dűloúti szakaszon, több helyszínen a madaras, a pillangÓs,
valamint a vizes szikes élőhelyekhez kapcsolÓdÓ tanÖsvényrol tájékoztatÓ táblákat és a madárak
számára költőládákat, műfészkeket helyezÜnk el. Terveink szerint a tanÖsvényekhez foglalkoztatÓ
füzet készÜl, mely internetes felületról is letÖltheto. okos telefon applikáciÓt készítÜnk QR t<Ódra es
marketing akciÓt indítunk a tÚraÚtvonal nagyobb ismertsége érdekében' Célzott marketing akciÓt
tervezÜnk a természetfotÓsok és a madarászok kÖrében.
utcabÚtorokat, viÉgládákat helyezünk el. A színes nappali és kevésbéismert
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szerepel 3 db 20-20 perces rövidfilm elkészítéseaz egyes tánösvényekhez
illeszkedve, melyek a Petőfi utca í5 szám alatti kultÚrházban kialakított vetítő teremben lehet majd
megtekinteni. Az épületben pelenkázÓt, gyermek játszlsarkot alakítunk ki, és felszereljijk a vetítéshez
szÜkséges technikával. Az épület elŐtt akadálymentes és családbarát parkolÓt alakítunk ki és
kerékpártámaszokat helyezÜ n k el.
Terveink között

Nagyér, 2017. 06.07.

ür"iT}-Lőrincz Tibor
polgármester
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