Vidéki örökség megőrzése TK2

Ügyfél neve:
Szentgyörgyvár Római Katolikus Egyházközség
Projekt címe:
Szentgyörgyvár templom, kápolna
Igényelt támogatási összeg:
17 078 845 Ft
Elért pontszám:
115 pont (max. 165 pont)
Projekt rövid összefoglalása:
Az Egyházközség 2 helyszínen tervez fejlesztést megvalósítani: a Szentgyörgyvár központjában lévő
római katolikus templomnál, valamint a külterületen fekvő alsómándpusztai kápolnánál. A
templomnál és kápolnánál hasonló munkálatok kerülnek elvégzésre. A templomnál bádogozás
(függőeresz és lefolyó csatorna csere) , tetőhéjazat felújítás (hódfarkú cserépfedés javítása) , vakolás
(a meglazult vakolat felújítása) , nyílászárócsere (vas ablakok helyett hőszigetelt fa kerül beépítésre) ,
szigetelések (az épület körüli járda alatt szivárgó rendszert építenek ki) , homlokzat festés, burkolás
(a templom épület körül és a bejáratoknál bazalt kiskockakő térburkolás készül) . A kápolnánál
homlokzati vakolatjavítás, tetőfelújítás, nyílászárócsere (pótlás) , műköves munkálatok,
nemesvakolat javítás, valamint belső visszafalazási és vakolási munkálatok valósulnak meg.

Ügyfél neve:
Bugyborék Vizitúra és Szabadidősport Egyesület
Projekt címe:
Barangolás a Zala-kanyarulat térségében
Igényelt támogatási összeg:
10 262 865 Ft
Elért pontszám:
96 pont (max. 165 pont)
Projekt rövid összefoglalása:
Az Egyesület széleskörű együttműködésben (Zalabér ill. Pakod Önkormányzat, ZalabÉrték
Egyesület, Zalai Borút Egyesület, Zalabéri- ill. Pakodi R.K. Plébánia Hivatal) valósítja meg és
hasznosítja a projektet. A túraútvonal 9 helyrajzi szám 8 állomáshelyén valósít meg beruházásokat.
Az állomásokon elhelyezett információs táblák témái például: Zalabér történelme, Az Észak-Zalai táj
geológiája, A vallás és a gazdálkodás összefonódása, A vízitúrázás és annak szabályai, Szőlészeti,
borászati hagyományok a zalai szőlőhegyeken. A Zalai dombvidék ökológiai értékei stb.
A helyszínen felállításra kerül összesen 1 db kemence, 1 db magasles, 1 db pavilon, 9 db asztal
padokkal, 4 db önálló pad, 4 db szemetes.
Ügyfél neve:
Alsópáhoki Római Katolikus Egyházközség
Projekt címe:
Támfal felújítás, akadálymentes rámpa
Igényelt támogatási összeg:
18 736 530 Ft
Elért pontszám:
88 pont (max. 165 pont)
Projekt rövid összefoglalása:
Az alsópáhoki, több mint 136 éves templom a település központjában helyezkedik el. A támfal
csúszása miatt az épület falai süllyednek, ezért a támfal megerősítésre szorul. Az akadálymentes
megközelítés nem biztosított. A fejlesztés során a jelenlegi támfalat teljesen elbontják, a mögötte
levő part alatt vasbeton megfogó lemez és ezzel együtt új támfal épül, a homlokzaton a régivel
egyező terméskő felülettel. A támfal mögött épül a kerekesszékkel közlekedők részére rámpa az
előírások szerint pihenőkkel megszakítva, 5% emelkedéssel.

