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B
eregszászban megtartották a turisztikai koordinációs tanács ülését, amelynek napirendjén
többek között a falusi zöld turizmus, valamint a járásban és a megyében tevékenykedő
idegenvezetők engedélyei kiadásának kérdése szerepelt. Vladiszlav Hoblik, a járási állami
közigazgatási hivatal elnökhelyettese sajnálattal leszögezte, hogy Ukrajnában nincs
kidolgozva a falusi zöld turizmus fejlesztésének törvényi bázisa, így „Az egyéni földművelő
gazdaságról” c. törvény követelményei a mérvadóak. Halász László, a művelődési és turisztikai
osztály vezetőjének tájékoztatója szerint a járásban 121, turisztikai szolgáltatásnyújtásra
szakosodott porta
, valamint 5 társadalmi egyesület van bejegyezve. A szakértők —
köztük Tarpai József, a turisztikai információs központ igazgatója — véleménye szerint éppen
a hiányos törvényi bázis jelenti a legfőbb akadályt a falusi turizmus fejlesztése terén. A
felszólaló továbbá elmondta: a megyében 120 szakképzett idegenvezető tevékenykedik.
Beregszászban a közelmúltban ért véget az a tanfolyam, amelynek 17 hallgatója a napokban
kapja meg jogosítványát. Remélhetőleg a 2012. évi labdarúgó EB idején nem lesz gond a
vendégek fogadásával.

Felmerült egy, a Beregvidéket bemutató turisztikai útikönyv kiadásának kérdése is.
Az ilyen kiadványok finanszírozása megoldható akár az idén bevezetett turisztikai illeték révén
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is. Egyébként, az idei év 11 hónapja alatt ez az illeték 13,5 ezer hrivnyával gyarapította
Beregszász költségvetését. A találkozón külön hangsúlyt fektettek a települések ökológiai
helyzetére, mint a turizmus fejlesztésének egyik legfőbb tényezőjére. Sajnos, falvaink
többségében hiányzik a vízvezeték- és csatornahálózat. Vladiszlav Hoblik elmondta: jelenleg a
vízvezetékrendszer műszaki tervdokumentációjának elkészítése 150 ezer hrivnyába kerül. Jó
példája ennek Muzsaly: a csővezeték lerakásához 4 millió hrivnyára van szükség, további 1,5
millióra ahhoz, hogy minden porta csatlakozzon a vezetékhez.
A Beregvidék turisztikai vonzereje terén kiemelt helyen tartják számon a termálvízforrásokat. A
Kárpátalja Sportcsarnokban működik az Ukrajna-szerte népszerű termálvizes medence.
Olekszandr Labojko, a komplexum igazgatója elmondta, hogy Mikola Azarov miniszterelnök
2010. december 12-i rendelkezésének megfelelően a bázist felvették az olimpiai tartalékot
képező objektumok jegyzékébe. Mint megtudhattuk, a beregszászi sportlétesítmény
rekonstrukciójára az idén 700 ezer hrivnyát irányoztak elő, jövőre további 12 millióra
számítanak. Az ígéretek szerint a műszaki tervdokumentáció elkészítését követően a nyitott és
fedett medencék létesítésére közel 100–120 millió hrivnyát fordítanak majd.
— Jövőre rá sem ismernek majd a medencére — mondja a komplexum igazgatója. —
Terveink között szerepel az egész infrastruktúra felújítása. Aztán pedig áttérünk a
medencerendszer kivitelezéséhez. A sportkomplexum területe 8,5 hektárt tesz ki, tehát van
hova terjeszkedni. Bízom benne, hogy idővel Beregszászt is a világszerte népszerű
üdülővárosok között tartják majd számon.
Az ülésen kitüntették a turisztikai ágazat kiváló dolgozóit is. Oklevelet vehetett át az ARTREK
reklámstúdió, Olekszandr Labojko, a Kárpátalja Sportcsarnok igazgatója, Ivan Lipej, a Pacsirta
szállodai-éttermi komplexum igazgatója, Homoki Szilvia, a Dédai Községi Tanács titkára, Sepa
János, a Beregvidéki Múzeum igazgatója, Volodimir Scsurenko idegenvezető.
Olekszandr
Vorosilov
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