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Tiszasziget Sellő Horgász Egyesület
Projekt címe: Tiszasziget Puszta és Bánya tavak turisztikai célú hasznosítása
Elnyert támogatási összeg: Turisztika (horgász turizmus) 7 959 401 Ft

Az ügyfél turisztikai célú fejlesztése a horgászturizmushoz kapcsolódik. A projekt során a
Bányató körbekerítése történt meg, másrészt a már üzemelő horgásztó környezetében
található szabadtéri halászati múzeum körül drótkerítés került kiépítésre.

Projektlátogatáson tapasztaltak: A fejlesztés a település délnyugati szélén valósult meg. A
Tiszaszigeti Sellő Horgász Egyesület fejlesztése mellett található. A fejlesztéssel
körbekerítették a területet, napelemmel működő világítótestek kerültek kihelyezésre, valamint
parkoló került kialakításra, megteremtve egy szabad strand alapinfrastruktúráját.

Csiszár Gábor
Projekt címe: Turisztikai szálláshely kialakítása
Elnyert támogatási összeg: LEADER 3. kör 6 004 216 Ft
A pályázó tanyáján található vendégház korszerűsítése és parkoló kialakítása vált lehetővé a
projektnek köszönhetően. Az épület homlokzatának felújítása, a belső szobák, a konyha,
valamint a higiéniás blokk rekonstrukciója, valamint belső bútorzat beszerzése valósult meg.
A modern feltételeknek köszönhetően az ide érkező vendégek az itt megtermelt növények és
honos állatok feldolgozásának fázisait és értékesítésének módjait követhetik figyelemmel.
Projektlátogatáson tapasztaltak: A fejlesztés a település északi szélén a határátkelőhöz
vezető út mellett található, a műúttól egy földes úton tudjuk megközelíteni a szálláshelyet. Ott
jártunkkor, a belső szobák burkolása, valamint a parkoló készült, a pályázó elmondása szerint
várhatóan 2015 március végére fejeződnek be a munkálatok, és készül el a fejlesztés.

Tiszasziget Község Önkormányzat
Projekt címe: Korpuszok és Mélypont emlékhely
Elnyert támogatási összeg: III. tengely 1. kör Vidéki örökség 6 681 312 Ft
A Mélypont Emlékhely kiemelt nevezetesség, hiszen itt található Magyarország legmélyebb
pontja. Az ide látogatók kényelmét és pihenését szolgáló asztalok és padok kerültek
kihelyezésre, valamint kialakításra került egy tűzrakó hely is. A higiéniás blokk áramellátását
napkollektorok beszerzésével oldották meg. A köztemetőben található korpuszok, valamint a
gyalogjárda felújítása is ennek a beruházásnak köszönhetően történt meg.

Projektlátogatáson tapasztaltak: Az emlékhely szép környezetben, fákkal körülvett
helyen található, alkalmas baráti társaságok és akár több száz fős rendezvények
lebonyolítására, megközelíthetősége kissé nehézkes a határhoz vezető útról egy
rosszabb minőségű bekötő úton érhetjük el. Az emlékhely kapcsolódik kerékpáros
túraútvonalhoz is.
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