Megvalósult az utcafásítás, parkosítás és játszóterek fejlesztése
Tiszaszentimrén és Tiszaszentimre-Újszentgyörgyön
A Tiszaszentimréért Egyesület a 102/2012 (X.1.) VM rendelet alapján az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és –fejlesztésre LEADER Helyi
Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások felhasználásával
„Utcafásítás, parkosítás, játszóterek fejlesztése” címen 22.745.324.-Ft vissza nem térítendő
támogatást nyert.
A Tiszaszentimréért Egyesület 2012. év végén támogatási kérelmet nyújtott be a Tisza-tó Térsége
Leader Egyesülethez. A 2013. június 20-án kelt 1553483269 számú támogatási határozat értelmében
a megítélt támogatással – mely 100%-os támogatás - Tiszaszentimrén a Vásárszél utcai játszótér és a
közigazgatásilag hozzá tartozó Újszentgyörgyön az Arany János utcai játszótér újulhatott meg, a
parkosítás és utcafásítás Tiszaszentimrén 16, Újszentgyörgyön 4 helyszínt (helyrajzi számot) érintett.
A parkosítás területe Tiszaszentimre központjában a községet átszelő országos közút mentén, a
Kisfaludy köztől a Gyöngy utcáig terjedő szakaszon fekszik, illetve Újszentgyörgy központjában a
Bocskai utca vonalán a Mártírok útja és az Arany János utca közötti részen.
A vállalkozói szerződés aláírására 2013. november 14-én került sor és a kivitelezési munkálatok 2014.
október hónap elején fejeződtek be.
Tiszaszentimrén és Tiszaszentimre-Újszentgyörgyön a település központját övező zöld területek
állapota leromlott, az egységes és szép utcakép kialakítása rendszerbe foglalt fásítással még nem
valósult meg. A faállomány egy része rossz állapotú (torz, száradt, odvas) volt, vagy zavarta a
közlekedést. A sövények egy része túl nagyra nőtt és ritkult. Nem voltak esztétikusak a gyepfelületek,
több helyen betömörödött, károsodott a talaj. A településközpontokban az igényekhez képest kevés a
használati térelem, utcabútor került elhelyezésre. A játszóterek kihasználatlanok voltak, jelentős
tartalék területtel rendelkeztek és a gyerekek újabb, sokszínűbb játszótéri eszközöket igényeltek.
A fejlesztés célja a településkép javítása volt és a reprezentatív zöldfelületek és játszóterek kialakítása
a helyi lakosok és a településre látogatók hasznos szabadidő eltöltéséhez, kikapcsolódásához.
Tiszaszentimrén a Vásárszél utcai játszótéren 7 db új eszköz (torony, kombinált mászóka,
akadálymentes fészekhinta, babaház, labirintus, rugós játékok), Újszentgyörgyön az Arany János
utcai játszótéren 5 db új játszótéri eszköz (kéttornyú vár, kombinált mászóka, láncos egyensúlyozó,
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mókuskerék, rugós játék) telepítésére került sor. A parkosítás során 13.359 m gyepfelület gondozása
(gyepesítés és gyepnyesés), 168 db fa, 7 db tuja, 25 db boróka, virágok ültetése, fakivágás, cserjesorsövény fiatalítása valósult meg. A tervezett térelemek, utcaképbe illő utcabútorok mind a faluközpont
szépítését szolgálják, az egységesség miatt egy utcabútor családba tartoznak. Tiszaszentimrén a
Hősök terén látvány elemként sziklakert és virágpiramis, a virágágyásokhoz díszes, színezett támfal
telepítése, ezen kívül a településközpontokban 12 db pad, 15 db hulladékgyűjtő, 1 db hirdetőszekrény,
a községháza udvarára 1 db kerékpártároló került elhelyezésre. A parkosítás túlnyomó részt őshonos
növényfajok, egyéb esetekben nagyrészt hazai nemesítésű fajták alkalmazásával történt.
A fejlesztés megvalósulása kiemelt társadalmi, természeti hatással bír, hiszen a parkosítással,
utcafásítással olyan egységes, rendezett közösségi terek kerülnek kialakításra a szabadban, amelyek
az eddiginél még alkalmasabbak lesznek a közösségi programok, rendezvények lebonyolítására. A
játszóterek fejlesztése a gyermekek egészséges fejlődését szolgálják, fejleszti ügyességüket,
egyensúlyérzéküket, koncentrálóképességüket. A közösségi élet fellendülése, a szebb településkép, a
korszerű játszóterek hatására a település vonzóbbá válik, és az elvándorlás csökkenésére számítunk.
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