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SIKERESEN ZÁRULT A PÁLYÁZATI FORRÁSBÓL MEGVALÓSÍTOTT „SZAJOL HOLT-TISZA 

HORGÁSZTURIZMUS FEJLESZTÉSE” CÍMŰ PROJEKT 

 

Szajol Községi Önkormányzat 2017. 06. 20-án pályázatot adott be a TOP Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program  keretén belül TOP-1.2.1-16 Társadalmi és 

környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú felhívásra. A Támogató 2018. április 

23-án kelt támogatási döntésében a pályázatot 60.000.000.-Ft összegű vissza nem térítendő 

támogatásban részesítette. 

 

A fejlesztés eredményeként Szajol Holt-Tisza 1-es tó partján, a 048/3 hrsz. horgászturizmus fejlesztéseként 

horgászhelyek kerültek kialakításra. Ehhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztésként megépítésre került 

akadálymentesített, család és gyermekbarát mosdó-zuhanyzó-wc kiszolgáló helyiség, ahol helyet kapott 

pelenkázó és gyermekeknek szánt toalett és zuhanyzó is. Az új építésnél teljesült a komplex 

akadálymentesítés. Megépítésre került egy bárki által térítésmentesen látogatható szabadidő park, 

játszótérrel. Kialakításra került egy szabad közösségi tér. Megépítésre került egy kiszolgáló út, ami biztosítja 

a tópartra történő akadálymentesített lejutást és a horgászhelyeket „elválasztja” a szabadidő park többi 

létesítményétől. OTÉK előírása szerinti számú, a nap 24 órájában bárki által hozzáférhető parkoló és 

kerékpár támaszok kerültek kialakításra. A szelektív hulladékgyűjtés biztosítása érdekében gyűjtő edények 

kerültek beszerzésre. A kialakításra került helyszín egész évben szabadon látogatható. A természeti 

adottságok lehetőséget biztosítanak a horgászás mellett, családi pihenésre is. 

A fejlesztés során létrejövő horgászati lehetőség és a kialakításra került infrastruktúra nagy mértékben 

hozzájárul a térség turisztikai potenciáljának javításához. A létesítmény egész évben nyitva tartó, szabadon 

látogatható, ami csökkenti a turizmus időbeni koncentráltságát. Bevonásra kerültek a vendéglátással, 

turisztikával, szálláshely adással foglalkozó kis és közép vállalkozások, valamint a szajoli Tiszakanyar 

Horgász Egyesület. A tervezett fejlesztés közvetlen és közvetett munkahely teremtést eredményezett. A 

fejlesztés eredményeként Szajol Holt-Tisza 1-es tó partján, a 048/3 hrsz. horgászturizmus fejlesztéseként 

horgászhelyek kerültek kialakításra. 

A horgászati lehetőség kialakítása a település és a térség vonzerejének növelésével hozzájárult a helyi 

gazdaság fejlődéséhez. 

 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg 

60 millió forint európai uniós támogatás segítségével 

A projektről bővebb információ a www.szajol.hu oldalon található 

A  projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00011 


