
BÉKÉSCSABAI TURISZTIKAI FŐPÁLYAUDVAR II.

   A közvélemény már értesülhetett a sajtó tudósításaiból, hogy a ZERGE Ifjúsági Túrasport
Közhasznú Egyesület 181.165.698 forint uniós támogatást nyert a „Turisztikai attrakciók és
szolgáltatások fejlesztése” című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében. A 190 millió
forintos összköltségvetést meghaladó beruházásból nemcsak egy új turisztikai látványosságot
és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat hoznak létre, hanem új munkahelyeket is teremtenek.

      

   

  

   A Gőzmalom téren készülő épület egy szabálytalan földrézsűvel kialakított partoldalon áll,
egyik oldalról az Élővíz csatorna part-éle, másik oldalról a körülbelül 2,5 méterrel magasabban
található útburkolat szegélye határolja. Az épület lineális jellegű, az egyes helyiségek az Élővíz
csatorna partja felől nyílnak. Az épület járható tetőként kialakított tetőfödémjén kerül
elhelyezésre a kisvasúti mozdonyból és a hozzá kapcsolt két személykocsiból álló szerelvény.

  

   A jármű és a kiszolgáló helyiségek különleges környezetet biztosítanak különféle helyi
termékek kóstoltatásához, bemutatásához is, hiszen a tervek szerint valamennyi csabai
kolbászkészítő számára bemutatkozási lehetőségeket szeretnének teremteni, ahogyan a Város
többi kulturális, gasztronómiai, történelmi, stb. attrakciójának is helyt kínálnak majd.

  

   A partnerség jegyében a megújult, a hagyományokat megőrző, de mégis ízig-vérig mai
kulturális városközpont, a Csabagyöngye Kulturális Központ, a művészeti, történelmi, stb.
látnivalók közelében való elhelyezkedést egyben a többi látnivaló népszerűsítésére, a
vendégek, turisták ezekhez történő „odairányításában” is fontos szerepet szeretne vállalni és
betölteni a „Főpályaudvar”. A látnivalók ajánlása mellett a helyi Tourinform Iroda által
értékesített szolgáltatások számára is reklámot biztosít a helyszín.

  

   A vasút mit sem érne vasútvonalak nélkül, így már induláskor tematikus útként Csabai
kolbász-útvonalat, Csabai Kultúra körutat, Csabai Gyümölcs utat terveznek, szerveznek, ezzel
is ösztönözve a helyieket és az idelátogatókat, hogy keressék fel gyalogosan, vagy éppen
kerékpárokkal, bringó-hintókkal, avagy vizibiciklikkel ezeket a látnivalókat. Ezen eszközökből a
fejlesztés során is beszereznek jó néhányat, így azok kölcsönözhetőek lesznek az időjárás
kegyeitől függően egész évben.
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   A tervek szerint néhány hónap múlva nyit a „Főpályaudvar”, mely minden érdeklődőt
szeretettel vár. A projektgazda ZERGE Ifjúsági Túrasport Közhasznú Egyesület szívesen ad
részletesebb tájékoztatást, elérhetőségeik megtalálhatóak a http://csabaiturizmus.hu/
honlapon.
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