Projekt címe:„Legek földje Zemplén” élmény és ökoturizmushoz kapcsolódó
munkahelyteremtés a Sátoraljaújhelyi kistérségben (SH/1/3)
A Svájci Hozzájárulás által nyújtott támogatás összege: 706 554 538 HUF
Zemplén – kaland és kultúra természetesen! Komplex turisztikai
attrakciófejlesztés valósult meg Sátoraljaújhelyen és a Hegyközben.
A projektből megvalósuló új turisztikai attrakciók aktív kikapcsolódást és
gasztronómiai élményeket nyújtanak a Legek földjén munkahelyteremtéssel együtt.
A projekt eredményeként az alábbi tevékenységek kerültek megvalósításra:
Főprojekt
A Zemplén Kalandpark részét képezi Magyarország legmagasabb, Közép-Európa egyik
legmagasabb beltéri mászófala. Beltéri magassága 18 méter, kültéri magassága 21
méter, a mászható felület összesen 650 m2. Az utak nehézségének kialakításánál fő
szempont volt, hogy a gyerekek, a kezdők és a profik is találjanak megfelelő
falfelületet. Az épület falain belül került kialakításra egy 60 fős turistaszálló. A
teraszon 19 férőhelyes sátras bivakszállás áll a bakancsos turisták rendelkezésére.
Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület: Sátoraljaújhelyen immár
gumikerekes kisvonattal indulhatunk felfedezni a várost. Egyik állomása a Zemplén
Kalandpark, ahol az egyesület egyik helyi termék boltja és információs iroda is
működik. A Sportcentrum élményelemeinek kipróbálása után érdemes a Zemplénihegység peremén húzódó, kivételes szépségű Hegyköz felé venni az utat.
Vágáshutára „Nagypartján”, egy igazi üveghuta üvegműhelyében bárki elkészítheti
üveg emléktárgyait. Az épület postakocsi állomás, helyi termék bolt és információs
iroda is egyben. Füzérkomlóson az egykori „utolsóposta” épületében a postamúzeum
és postakocsi állomáson kívül szintén helyi termék bolt és turisztikai információs iroda
kapott helyet. Tavasztól mindkét hegyközi helyszínről postakocsival indulhatunk
felfedezni a mesés zempléni tájat.
Pálháza – Vízimalom: A Moravszky Kft. által megálmodott „Középkori vízimalom és
sütőház” a munkahelyteremtésen túl egy hagyományokra épülő rég elfeledett
„molnár” szakma újjáélesztése, bemutatása, a hagyományok ápolása és
megismertetése az idelátogató turistákkal.
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Helyi termék előállító-bemutató –kóstolóhely: A Füzéri Vár tövében megépült a
térség valamint Tokaj Hegyalja Zemplén területén előállított helyi termékek: borok,
sajtok,
pálinkák,
lekvárok,
szörpök,
méz,
mézeskalács
és
feldolgozott
húskészítmények bemutatására, forgalmazására és kóstolására alkalmas épület. A
termékek megvásárlásával hozzájárulnak az előállító vállalkozások jövedelem
szerzéséhez,a munkahelyek megtartásához és bővítéséhez.
Hon alapítvány: Három rendezvénysorozat valósult meg. Zempléni Néptánctalálkozó
és Mesterségbemutató, Zempléni Napok, Zempléni Termékek Vására, melyek
elősegítették Zemplén kulturális értékeinek megismerését, bemutatását. Ezek
megjelenítéséhez kapcsolódó eszközpark is megújult. Rendezvénytechnikai eszközök
úgymint hang-és fénytechnika eszközök, rendezvénysátor, mobil installációs faházak
beszerzésével.
A „Legek földje Zemplén” élmény és ökoturizmushoz kapcsolódó
munkahelyteremtés a Sátoraljaújhelyi kistérségben (SH/1/3) projekt
keretében a Zsólyomkai Egyesület mint civil szervezet közreműködésével
megvalósult pályázat eredménye:
A víz- szennyvíz rendszer kiépítésével Közép Európa legszebb adottságú pincesorán
lévő pincék, ma már kulturált körülmény között tudják fogadni naponta, illetve a
„Nyitott Pince Napokon” idelátogató, a Tokaji borokat kedvelő turistákat. Az előzőeken
túl, a kiépített vízrendszer egyben, a borászati eljárások higiéniai feltételeit is
megteremtette. A projekt részét képező, a patakon átívelő „Zsólyomkai Pincék
Kapuja” pedig, a mellett, hogy impozáns látványosság, egyben pihenő, borozó hely
is és nem utolsó sorban védelmet nyújt az időjárási körülményekkel szemben.
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