
Iszkaszentgyörgyi sárréti csata emlékhelyen védőfal építése 

A többfunkciós, közösségi célú ifjúsági, szabadidős rendezvénytéren sikerült egy 123 fm hosszú fal 

építése, biztonságtechnika és látvány térelem céljából. 

A projekt során az eredeti terveknek megfelelően 50 cm széles, 100 cm magas gabionkosarakba a 

helyi dolomitbányából vásárolt követ raktunk. Ezek a kosarak egymásba vannak fűzve, így 

kölcsönöznek masszivítást és így funkcionál falként. A beruházás révén egy biztonságos, esztétikus, a 

tájba illő kerítést képeztünk a fennsík és a kőfejtő meredek fala között.  

A beruházás része annak a projekt-láncolatnak, melynek célja, hogy ezen a 06 hrsz-ú ingatlanon és 

környezetében egy olyan rekreációs és ifjúsági szabadidős rendezvénytér alakuljon ki, amely kivonzza 

a falubelieken kívül a környező települések lakóit is. A közelmúltban sikerült megépíteni az „Aktív 

Magyarországért” program támogatásával egy kerékpáros pumpapályát az ingatlanon és a 

Belügyminisztérium által kiírt ifjúsági szabadidős pályázaton 20 millió Ft-ot nyertünk a kőfejtőben 

kialakítandó multifunkcionális sportpályához. Ezek a pályázatok és beruházások egyre több látogatót 

vonzanak majd erre a helyre, ami miatt nagyon fontos volt, hogy ez a Leader pályázatból megvalósuló 

gabion kőfal elkészüljön. 

A beruházás során a pályázati kérelemtől nem tértünk el, módosításra nem került sor.  

A gabionfal mellett vásároltunk egy nemzetiszínű zászlót rúddal, ami szintén része volt a projektnek 

és kitűztük a gabionfalra, a rúdjánál rögzítettük a kosárhoz. A zászlót az önerőnk terhére vásároltuk. 

A beruházás során műszaki ellenőrt alkalmaztunk, szintén önerőnk terhére.  

Az esélyegyenlőségi szempontok maradéktalanul érvényesülni fognak, de a beruházás elkészülte óta 

a COVID- járvány 4-ik hulláma és a téliesre forduló időjárás miatt eseményeket nem tudtunk még a 

kőfejtőbe szervezni. 

A környezetvédelmi szempontokat érvényesítettük: 1. esztétikus térelem, 2. helyi alapanyagok 

kerültek a kosárba, 3. erősíti a kötődést. 

A beruházás során a takarítást a közmunka programban dolgozókkal végeztettük. Fiatalok, hátrányos 

helyzetűek is használják a teret, a pumpapályát.  

A településen a 4-ik hullám nagyon erősen berobbant októberben, így a COVID-ra való tekintettel 

októberben nem tartottunk rendezvényeket, sem az idősek napját nem mertük megrendezni, sem a 

kőfal átadó ünnepséget, úgy tervezzük, hogy ezt majd 2022. tavaszán fogjuk megtartani, akárcsak a 

képzéseket.  

 


