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Projekt 
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Projekt tartalmának 
bemutatása 

Projektünk célja komplex zöldfelületfejlesztés, mely keretében bekapcsoljuk 
településközpontunkat zöldfelületi hálózatunkba, egységes „zöldfolyosó” 
kialakításával. Fontos célunk településközpontunk klímabarát kialakítása, valódi 
közösségi funkcióval való megtöltése, miközben összekötjük a szomszédos 
önkormányzati tulajdonban lévő területeken keresztül a tervezett természetközeli 
parkkal. Utóbbi terület jelenleg is zöldfelület, azonban használaton kívüli, ártéri 
erdőtársulások jellemzik, melynek rendezetté tétele szükséges. Célunk a területen 
elszórtan megjelenő funkciók összekötése (játszótér, oktató központ) új funkciók 
létrehozása a helyi szükségletekre alapozva, környezettudatos, fenntartható 
szemléletben, alkalmazkodva a helyi terepadottságokhoz. Ennek érdekében 
parkunk többfunkciósra tervezzük (7 funkcióval), a használhatóság szempontjából 
fontosnak tartjuk, hogy a parkban a legfiatalabb korosztálytól kezdve az aktív 
korúakon keresztül egészen a szépkorúakig találjanak szabadidejük eltöltésére 
lehetőséget a lakosok. Céljaink között szerepel településünk mikroklímájának 
javítása, szemléletformáló információk közzététele, melyek első sorban a 
gyermekeket célozzák meg, hozzákapcsolódva ezáltal a park területe mellett 
található Vízparti Élet Háza oktatóközponthoz. Rendkívül fontos, hogy a 
fejlesztésünk során elhelyezett tájékoztató táblák, megvalósítani tervezett 
madárbarát- és esőkert jól rekonstruálják az eredeti élőhelyet, miközben 
fenntartható módon szabadidős, kulturális, rekreációs időtöltésnek is színteret 
adnak, élettel megtöltve településközpontunkat. A projekt megvalósulásával bővül 
köztereink kihasználhatósága, lehetőség nyílik a helyi, közösségi identitástudat 
erősítésére, a közösségi élményeket biztosító színterek bővülésével 
kihasználhatóbb, élhetőbb köztereket hozunk létre, továbbá lehetőség nyílik a 
madárbarát parkban és esőkertben informálódni a települési lakókörnyezetben is 
változatos élővilágról, mely csak környezettudatos tervezéssel érhető el. 
Elmondhatjuk továbbá, hogy a projekt műszaki tartalmában az akadálymentesítés 
megvalósításával az esélyegyenlőségi szempontok is érvényesülnek. 

A projekt részcéljai: 

- a települései zöldinfrastruktúra, élőhely fejlesztése 

- szabadidős- és rekreációs infrastruktúra jelentős növelése; 

- egy eddig rendezetlen, használaton kívüli terület integrálása a közösségi 
életbe; 

- vízvisszatartást célzó infrastruktúra elem használata 



- települési klíma javítása 

- településközpont bekapcsolása településünk zöldfelületi hálózatába 
zöldfolyosó létrehozásával és természetközeli park rekonstrukciójával. 
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