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"Haza Park " létrehozása Hagyárosböröndön

Hagyárosbörönd Község Önkormányzata a VP6-19.2.1.-39-7-17 kódszámú
„Közösségfejlesztési, együttműködést és hálózatosodást fejlesztő projektek támogatása”
helyi felhívására nyújtott be kérelmet. A "Haza Park " létrehozása Hagyárosböröndön című
projektet a Göcsej-Zala mente Leader Egyesület támogatásra alkalmasnak ítélte, és a
pályázat 85 %-os támogatás intenzitással 9 891 341 Ft vissza nem térítendő támogatásban
részesült.

A pályázattal a település központja közelében két egymáshoz közvetlenül csatlakozó
helyszínen (Hagyárosbörönd, Kossuth utca 189. és 106. hrsz.) került kialakításra a Haza
Park. A projekt keretében létesült egy1,6 x 1,6 m alapterületű Harangláb emlékjel. Az
emlékjel fő szerkezete 20 x 20 cm-es tölgy fa gerendából, Tondach félköríves hódfarkű
cserépfedéssel készült, ember léptékű, követi a zalai fa haranglábak építészeti
hagyományait. A harangláb minden oldalról nyitott, lépcsőkön, illetve járda rámpán
keresztül megközelíthető. Környezetében térkő burkolat került kialakításra, és pihenő padok
kerültek kihelyezésre. Az emlékjel magassága megközelítőleg 5méter.
A pályázattal megvalósult egy másik szabadtéri közösségi tér is, a 24 m2 fedett kemencés
tér. A kemencés térben pedig megépítésre került a közösségi sütés-főzésre alkalmat biztosító
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közösségi kemence. A kemencés tér alja térkőburkolattal ellátott, a kemencés tér feletti
felépítmény fenyőfából készült, cserép fedéssel.
A létrejött közösségi terekhez elkészült egy mozgáskorlátozott parkoló is.
A Projekthez kapcsolódó záró rendezvényen, a Park avató falunapon 2022. július 9.-én több
mint 100 fő vett részt.
A kötelező nyilvánosság biztosítása érdekében elkészült 1 db projekt tábla. A Zalalövő és
környéke havi lapban több alkalommal is tájékoztatást adtuk a projekt előre haladásáról,
illetve beszámoltunk a záró rendezvényről. A Park avató falunapról cikk jelent meg a Zalai
Hírlapban, valamint szerepelt a Zeg. tv. hírműsorában.. A projekt megvalósulásáról a
település lakosságát tájékoztattuk a www.hagyarosborond.hu honlapon.

Kemencés tér – Park avató falunap
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Harangláb - emlékjel

Projekt tábla
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Park avató falunap –avató ünnepség
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