Petőfi tér rekonstrukciója
Önkormányzatunk a tavalyi évben támogatásban részesült az Európai mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, falumegújításra és – fejlesztésre igénybe vehető
támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008(X.18.) FVM rendelet által meghirdetett 2.
célterület (a támogatási rendelet 3.§ (1) b) pontja szerint) A település környezetét és
megjelenését javító kisléptékű infrastruktúra-fejlesztésekre kiírt pályázaton. Az elnyert
támogatásból a Petőfi tér felújítása, korszerűsítése fog megvalósulni.
A beruházás indokoltsága
A Petőfi tér településünk központja, itt található az orvosi rendelő, védőnői szolgálat,
Polgármesteri Hivatal, óvoda, élelmiszer bolt, Szent Márton templom, Takarékszövetkezet és
a Posta. A tértől 150 m-re található a Művelődési ház és az általános iskola, 250 m-re a Horvát
Tájház. Jelenleg a tér nem alkalmas rendezvények lebonyolítására, holott évente több száz
turistát fogad a település. Ennek oka, hogy templomunk a Szent Márton útvonal része, s
zarándok hely ( pl: horvát, osztrák, szlovák és megfordultak már litván gyalogos zarándokok),
valamint a településen élő aktív horvát nemzetiségi kapcsolatok. A tér hangulatát a rossz
burkolat mellett rontja a régi kultúrház megmaradt alapjának a látványa.
A település központjában még számos régi épület őrzi a népi horvát építkezés motívumait, így
a Petőfi téren is található egy helyi védelem alatt álló XIX. századbeli lakóház.
A Petőfi tér egy nagyon forgalmas terület, ahol a szabályozatlansága miatt keveredik a
gyalogos és gépjárműves forgalom. A megnövekedett forgalom miatt szükségessé vált a
terület szabályozása. A terület jelen pillanatban nem akadálymentes. Négy évvel ezelőtt a
szülői munkaközösség segítségével már megpróbáltuk a terület rendezni, s kialakítani egy
ifjúsági parkot. Az önkormányzat sajnos anyagilag nagyon csekély mértékben tudta támogatni
a kezdeményezést, amely többnyire társadalmi munkaként valósult meg. Így kapta meg a tér
park része a mai arculatát.
A beruházás
A fejlesztés célja egy olyan faluközpont kialakítása, amely be tudja tölteni központi szerepét,
alkalmas ünnepségek megtartására, megfelel a község lakossági igényeinek.
Az emberek esztétikusabb, nagyobb zöld teret használhatnak akadálymentesen ügyeik
intézésére, vagy csak egy séta lebonyolítására. Az óvoda szomszédságában lévő terület kerül
rendezésre. Reprezentatív környezetben fogadhatjuk a településünkre érkező vendégeket,
turistákat.
A teljes beruházás nettó 12.988.991. Ft-ba kerül, melyet pályázati támogatásból szeretnénk
finanszírozni. A beruházás Áfa vonzatát vagyis 2.597.798. Ft-ot az önkormányzat önerőből
biztosít.
Burkolatok egységesítése beton térkőből történik, mely alkalmas a gyalogos, kismértékű
gépjármű forgalom lebonyolítására. Szükséges bizonyos számú parkolóhelyek kialakítása is.
A parkon keresztül íves gyöngykavics burkolatú sétaút vezet, mely összeköti a teret a Vasút
utcával. A tér akadálymentesítése is megtörténik a beruházással. A éren elhelyezésre kerül
egy csobogó és kandeláberek, valamint a központi helyen lévő virágágyba telepített növények
településünk címerét rajzolják meg.

A település kap egy rendezett főteret, mely alkalmassá válik a pihenésre. A tér kialakítása
természeti, kulturális értékeink, identitás tudatunk megőrzését is segít, sőt egyedi arculatot ad
községnek, hiszen rendezett közösségi teret biztosít megfelelő természeti környezetben.

