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Porva község településképi fejlesztése utcabútorokkal projekt során a faluban kihelyezésre 

került 10 db kültéri asztal támlás padokkal ( 20 db ).   A faluban eddig is folyamatosan 

szépítették, az ünnepekre feldíszítették a közterületet. A kényelmi eszközök az itt élők és 

idelátogató turisták számára is hasznos, és a településképet szépítő.  

A község folyamatosan erősíti a turisztikai vonzerejét és tesz ( Tájház projekt, Hódos ér és a 

hódok, Pálos rend története, falu értékeinek gyűjtése )  azért, hogy minél több látogatót 

csalogasson a településre.  A településen eddig nem voltak pihenésre alkalmas helyek, így 

az ide látogató turisták , csak a fűben tudtak megpihenni. Ezt a célt is nagyban kiszolgálják 

a kihelyezett asztalok ( 10 db ) és támlás padok ( 20 db). Elhelyezésük az egész települést és 

településrészt ( Pálihálás) lefedi , így mindenki megtalálhatja a legközelebb esőt a 

falubeliek közül is.  Faluban egy- egy ilyen pihenő hely akár közösségi élettérré ( fiatalok 

találkozó helye, idősek "kispadja) is kinőheti magát és ezáltal a helyiek identitását is erősíti 

, ezzel segítve a kistelepülés élhetőbbé válását.  A tájékoztatással, nyilvánossággal 

kapcsolatos előírásokat is figyelembe véve valósult meg a projekt.  

Tovább szépül a falu és a kihelyezett kültéri utcabútorokkal teret ad a szabadidő eltöltéshez, 

a turistáknak pihenéshez . A településképet szépítő kültéri asztalok, támlás padok akár 

közösségi térként is funkcionálhatnak ilyen kis faluban ( fiatalok összejövetelének helye, 

idősek beszélgetéseinek helyszíne) . 

A reális és költséghatékony megvalósítást már a projekt tervezésekor elkezdtük és a 

támogatási összeg alátámasztásához 3 db független árajánlat adótól szereztünk be ajánlatot. 

Az alacsonyabb költséggel járó ajánlat került kiválasztásra és a megvalósítás során is ezt 

céloztuk meg. Az újabb ( előzőek érvényessége lejárt) bekért ajánlatokkal is 

költséghatékonyság biztosítása volt a fő cél.  

A projekt figyelt a környezetvédelmi szempontok betartására az alábbiak szerint:  

 - a megvalósítás során a vidéki életmód előnyeinek kihangsúlyozása,  népszerűsítése 

megvalósult a projekt során  . A padok, asztalok fából készültek és stílusában vissza 

tükrözik a vidéki élet forma világát.  

  - a projekt során a környezeti állapot javult, szebbé tétele is megvalósult. ( lsd. 

fotódokumentáció)  

Az elhelyezést követően folyamatos a szemét szedés , tereprendezés , virágosítás  a 

területeken .   



 

  - a rendezvényeinken mindig szelektív hulladékgyűjtés  történik, így is rámutatva a 

környezetvédelem fontosságára.  

 Esélyegyenlőségi szempontok betartása is érvényesül az alábbiak szerint:  

 - a nők esélyegyenlőségének javítása megvalósult azáltal, hogy a közelükbe került egy 

olyan közösségi élettér, melyet ők is könnyen tudnak használni.   

 - a  nők aktív közreműködésükkel történt meg a vidéki élet előnyeinek  kihangsúlyozása pl . 

a virágosítással.   

- esélyegyenlőségi szempontból fontosnak tarjuk, hogy a lehetőséget nyújtunk mindenkinek 

( helyi lakos, idős, fiatal, akár hátrányos helyzetűek, de az ide látogatók számára is)  a 

megfelelő  pihenőhely kiválasztására.    A kültéri utcabútorokkal szeretnénk közösségi 

életteret nyújtani fiataljainknak,, de ugyanígy bízunk benne, hogy az idősebb lakosság is 

újra ki ül a "kispadra" a házak elé. Hasznos szabadidős elfoglaltság lehet a falu minden 

tagjának az új közösségi tér.    
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