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Депутат облради Ірина Мацепура: У нас вузькоколійку
розібрали, а в Румунії зробили з неї прекрасну туристичну
атракцію

Сьогодні на різних рівнях у Закарпатській області обговорюється Стратегія
її розвитку, де рекреаційно-туристичний потенціал розглядається як дієвий інструмент
стимулювання соціально-економічного зростання краю. Тож, перебуваючи у поїздці в Румунії,
звернула увагу на те, як влаштований туристичний маршрут лісовою вузькоколійкою "Моканіца"
біля міста Вішеу де Сус повіту Марамуреш. Вразило. Великий туристичний проект, в якому задіяно
3-4 раритетні поїзди із зупинками, базовими станціями, де створено всі необхідні умови для
комфортного відпочинку туриста. Лише на перший погляд – тут задіяно більше сотні працюючих.
Сьогодні три потяги перевезли не менше 800 туристів. А це - організація перевезення, прекрасні
сучасні санітарні умови, дворазове харчування: кава, гриль пікнік та ін. І все це ‒посеред лісу, в лоні
неповторної колоритної краси – ненамилуєшся! Та вразило ще одне: тут ніде нема сміття! А
туристичні маршрути в наших чудових лісах і на полонинах задихаються від нього – от вам і
людський фактор!
Уздовж "Моканіци" розвиваються малі готелі на декілька номерів. Ростуть, як гриби, відпочинкові
комплекси – і великі, і малі.
Зараз, коли в Карпатах почнеться фантастична осінь, коли запашні гірські полонини виграватимуть
багрянцем і золотом, необхідно скористатися можливістю і насолодитися цією нерукотворною
красою гір.
Ложка дьогтю: за красою гори Румунії такі ж привабливі, як і наші гори, приміром у Кобилецькій
Поляні Крайня або Середня ріка. Лише одна відмінність: у нас вузькоколійку розібрали, а в Румунії
зробили прекрасну туристичну атракцію, яка дає додаткові доходи людям, робочі місця, сприяє
економічному й соціальному розвитку регіону.
До речі, на Рахівщині підприємливими представниками екотуризму внесена ініціатива про
створення туристичної атракції у вигляді курсування велодрезин на гілці Рахів – Ділове на старому
залізничному полотні, яку я підтримую однозначно.
А тому бережіть не лише природу, але й інфраструктуру.
Вл. інф.
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