
Adatla p fej leszt6s i p rojekt javas lato k be nyujt6sS hoz
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Engedelyezi, hogy az adatlapot az akciocsoport honlapj5ra feltegyUk? lgen El Nem tr

Ditum, 2009. 6prilis 28.

Az adatlapot k6rjiik, hogy a kdvetkezf el6rhetSs6gek egyikhre legyen szives eliuttatni:
ktzvel @qmail.com. lrodacim: 5085 R1tkoczifalva, Szabadsdg t6r 4.

Szhkhely: 5000 Szolnok, Szabadsdg t6r 2. fsz.3.

Projektgazda
N6v, cim, telefonszdm,

e-mai lc im

Szajol K0zs6g Onkorm6nyzata
5081 Szajol, R6zsiik tere 1.
Telefon: 56/446-000
E-mail: szajolph@dunaweb. hu

A javasolt projeRt
megnevez6se

Szabadid6park l6trehozdsa a Holt-Tisza parton

A projeW 6ltal 6rintett teriilet,
fdldrajzi helyszin

Szajol, 048/3 hrsz.

A javasolt projeW rdvid
ismertet6se

Szajol Kdzseg Onkorm6nyzata tulajdondban van a szajoli Holt-Tisza 045/2
hrsz.-ri t6egys6ge, mely 15-20 6wel kor6bban m6g alkalmas volt strandoldsra
is.
Az 6nkorm6nyzat a projekt megvalosltds6val a telepUl6sen el6k regi k6r6s6t
szeretnd teljesiteni egy olyan partszakasz kialakitds6val, mely lehet6seget
biztosit a helybeli lakossdgon kivUl a kOzseg szdlldshelyeire 6rkez6 turist6knak
is a kikapcsol6ddsra kultur6lt kornyezetben.
A projekt megval6sit5sa sordn a terulet nov6nyzet6t felUlvizsg6ljuk, egyes
eloregedett es a t6jba nem illeszked6 f6kat, cserjeket eltdvolitunk, melyeket a
szUksdges helyeken es mert6kben p6tolunk. A parti s6v 6s tolt6skorona
tereprendez6set elv6gezzUk, teraszokat alakftunk ki.
A fels6bb szinten szalonnasUtesre is alkalmas pihen6helyeket, mlg az alsobb
szinten bogr6csoz6sra alkalmas foz6helyeket alakitunk ki. A terUlet ket vegen
biztositani kiv6njuk a horgdszoknak a cs6nakok vizre bocs6jt6si lehet6s6g6t. A
part tisztasdgdnak meg6z6se erdek6ben szemetgyUjt6ket helyezUnk el. A
f0vesitett 6s nyirt partszakaszokon a gyermekeknek j6tsz6eszk0z0ket
telepitUnk. A horg6szok es fUrd6z6k, napoz6k r6sz6re 2 db nagy m6ret0 vizi
6ll6st (st6qet) kiv6nunk 6piteni.

A p roj ekt h ozz dv et6 I eg es
k6lts6gvetdse (m i Il i6 Ft)

10 mil l i6 Ft

Kontakt szemdly
el6rhet6s6ge

Levaine RajkiOrsolya
Telefon: 56/446-000

Lehefs6ges partnerek
(Ha m6g nincs konkr6t partner,

milyen terii leten tu dja elk6pzel ni
a projektgazda az

egyiittmfikdd6st mds
szeruezetekkel)

Tiszakanyar Horg6sz EgyesUlet
Harm6nia K0zhaszn0 EgyesUlet

Modellezo Klub

Egy6b megjegyz6s


