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Átadásra került az öko- és aktív turisztika komplex fejlesztését célzó beruházás városunkban 

 

A benyújtott pályázat eredményeként 171 millió Ft összegű támogatást nyert el Sarkad Város 

Önkormányzata, melyhez önkormányzati önerőt nem kellett társítani, azaz a beruházás 100 %-osan 

pályázati forrásból valósult meg.  

A projekt célja a település lakossága, valamint a városunkba érkező vendégek szabadidős 

programkínálatának és kikapcsolódási lehetőségeinek bővítése, gazdagítása, illetve a város és környezete 

szépségének bemutatása, feltárása érdekében az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program 1.2.1-15 pályázati felhívására. 

 
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 171 millió forint európai uniós támogatás 
segítségével. A fejlesztés eredményeként az alábbi létesítmények valósultak meg: beruházás keretében 5 
db túraútvonal turisztikai jelzéseinek kiépítése valósult meg, túra útvonalanként egy db nagyméretű 
hirdetőtáblával és térképpel. Az Éden tavaknál található szigeten egy 15*30 méter alapterületű fedett 
közösségi tér, csarnok épült, térkővel burkolt sétányok kialakításával együtt, amely kiváló helyszint biztosít a 
turisztikai bemutatók és egyéb (óvodai, iskolai, civil szervezeti, vállalati vagy családi) rendezvények 
lebonyolításához. A Bihar utca végén, az Éden Camp szomszédságában 20 gépjármű befogadására 
alkalmas gépkocsi leálló került kialakításra, beton szegéllyel, kavicsburkolatos kivitelben. A két tó közötti 
területen egy 11,45 méteres padlómagasságú, 5 szintes (az első három szintig monolit vasbeton, míg a 
negyedik és ötödik szinten fémszerkezetű) kilátó épült, melynek első szintjén kialakításra került teraszról is 
jól beláthatóvá váltak a horgásztavak. Az Éden-tó MOL benzinkúthoz közel eső gyepes területén szép 
színfoltként egy 65 m2 alapterületű, fa tartószerkezetű filagória épült. A vízitúra útvonalak magyarországi 
induló állomásaként jegyzett Ökörörmény infrastruktúrájának fejlesztése mentén egy 10 méter hosszú 
kikötőponton kialakítása valósult meg, illetve ehhez kapcsolódóan az önkormányzat tulajdonában lévő 
ökörörményi zártkertben egy 56,31 m2 alapterületű kétnemű vizesblokk épült, szennyvízgyűjtő aknával és 
vízbekötéssel együtt. A pályázati támogatásból a turisztikai és egyéb városi rendezvények kiszolgálására is 
kiválóan alkalmas 3 db 8*20*3 méteres, acélvázas rendezvénysátor, valamint egy 300 fős mobil lelátó, egy 
56 m2 alapterületű mobil színpad és 30 db 2,2 méter hosszú, három részes XXL sörpad szett beszerzése is 
megvalósult. 
 

 
 
 „A projektről bővebb információt a www.sarkad.hu oldalon olvashatnak.” 
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