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A projekt célja, hogy hosszú távon hozzájáruljon a Lázbérci Tájvédelmi Körzethez 

kapcsolódóan egy Natúrpark kialakításához, aminek része lenne a természeti és kulturális 

értékek interaktív bemutatása, a turisztikai infrastruktúra és helyi termékek fejlesztése, 

marketingje. A projekt közvetlen célja, hogy a Pitypalatty-völgyben, a Bükk északi területein 

gyalogos és kerékpáros túraútvonalak mentén a térség egyedi kulturális-természeti értékeit 

bemutató helyek és kapcsolódóan aktív pihenő területek jöjjenek létre.  

 

A projektben 5 településen valósulnak meg fejlesztések: Varbó, Radostyán, Kondó, 

Sajólászlófalva és Sajószentpéter.  

 

Azon túl, hogy a településeket és a látványosságokat gyalogos és kerékpáros túraútvonal köti 

össze, a létesítendő attrakciók mellett un. mozgáskoordinációs játszóeszközök is telepítésre 

kerülnek, melyet minden korosztály ingyenesen használni tud. Az egységes koncepció mentén 

telepítendő eszközök az ország első Motorikpark Régióját alkotják együttműködve a Lázbérci 

térség településeivel. Az aktív turizmus kapcsán Varbón kiépül a település turisztikai 

központjának számító horgász-tó infrastruktúrája. Kialakításra kerülnek mosdók, öltözők, 

illetve foglalkozásoknak, valamint természeti bemutatóhelynek, információ-nyújtásra, 

jegyértékesítésre, időszakos büféárusításra is alkalmas épület. A tó környezete is megújul: 

horgászathoz, pihenéshez stégeket alakítanak ki, illetve a Motorikpark Régió egyik 

alközpontját alakítják a Látogató központ mellett. Radostyánban egy elhagyatott 

önkormányzati tulajdonú régi parasztházból tájházat alakítanak ki, ahol bemutatásra kerülnek 

a térség mezőgazdasági hagyományai, régi eszközei. A látogató központ mellett parkoló és 

mozgáskoordinációs játszópark létesül. Elkészül és digitálisan is elérhető lesz a 

látogatóközponttól a szőlőhegyig vezető digitális tanösvény. Tanösvényen a pincesor irányába 

kisebb kilátópontok létesítése. Kulturális célú fejlesztés valósul meg Kondón. A település 

központjából régóta üresen álló házegyüttesből a település múltját bemutató kiállító és 

közösségi tér jön létre. A tájházban megvalósul a Pitypalatty-völgyi bányászatot bemutató 

kiállítás létrehozása, illetve egy korabeli bányász lakás berendezése. Digitális tanösvény kerül 



 

 

kijelölésre a tó irányába. Sajólászlófalván kialakításra kerül a Geológiai Látogató- és 

Kutatóközpont a település közösségi célokat szolgáló épületében. A központban kiállítás 

formájában bemutatásra kerül a Csigakő kőzet, geológiai képződmény. Az épülethez 

kapcsolódóan megvalósul a terület rendezése, a parkolási feltételek biztosítása, 

mozgáskoordinációs játszópark létesül. Sajószentpéteren ökoturisztikai célú fejlesztés 

keretében a természeti értékek bemutatása céljából valósul meg a Harica patak menti tanösvény 

és kiránduló útvonal. A Tanösvény felvezet a Pipiskei hegyi pihenőparkig, illetve létesül a hegy 

tetején egy új kilátó. A kiránduló útvonal mentén több pihenő és a környéki táji, kulturális 

értékeit bemutató információs pont kerül kialakításra. A pihenő pontok alkalmasak lesznek a 

látogatókat kiszolgáló kisebb közösség-kulturális-környezeti nevelési programok megtartására. 

A tanösvény információi mobil alkalmazáson is elérhetők lesznek interaktív felülettel. Az 

útvonal több pontján létesül mozgáskoordinációs játszópark. Az egyes létesítményekhez 

kapcsolódóan parkoló létesül, illetve indokolt esetben útfelújítás is megvalósul. Az új vonzerők 

egész évben látogathatók lesznek. Célcsoport minden korosztály, a települések közelsége miatt 

családosok, iskolás csoportok és idősebbek kerékpáron és gyalog is megközelíthetik a 

látványosságokat. A vonzerők nemcsak térségben, környéken (pl. Miskolc, Eger) lakóknak 

jelent kikapcsolódást, hanem a térségbe érkezők turistáknak is (pl. Lillafüred, Miskolctapolca, 

Aggtelek). A projekt során várt látogatószám a projekt befejezését követő első teljes naptári év 

végére min. 3.500 fő. Csak Varbón van idegenforgalmi adó. Érintett önkormányzatok vállalják, 

hogy a fenntartási időszak alatt az IFA állami kiegészítését turisztikai célra (információs iroda 

és turisztikai attrakció működtetése, térségmarketing, kiemelt térségi rendezvény) fordítja. A 

projekt településein számos, többféle kategóriájú szálláshely és vendéglátóhely áll 

rendelkezésre a látogatók kiszolgálásra, 2016-ban 8.590 vendégéjszakát töltöttek el a turisták a 

térségben. Az ajándéktárgyakat környékbeli vállalkozásoktól, illetve a Sajómenti 

Népművészeti Egyesület tagjaitól szerezzük be. Marketingben együttműködünk a partner 

szervezetekkel, illetve a Lázbérci térség településeivel, ahol szintén hasonló célú aktív-, öko- 

és kulturális turisztikai fejlesztéseket terveznek. A két térség közös marketing megjelenést 

tervez az összeköthető kerékpáros, gyalogos turisztikai útvonalak és hasonló attrakciók mentén. 

Turisztikai szakértő került bevonásra a projekt szakmai tartalmának kidolgozásához, illetve 

majd megvalósításához, fenntartásához. 


