Javaslat a Nivegy-völgyi Helyi Értéktárba történ felvételhez
I. A JAVASLATTEV

ADATAI

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
Nivegy-völgyi Érték rök
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Varga-Szabó Éva
Levelezési cím: 8272 Balatoncsicsó, Liliom u. 8.
Telefonszám:
E-mail cím: ertektar@balatoncsicso.hu
II. A TELEPÜLÉSI ÉRTÉK ADATAI

1. A települési érték megnevezése:
Balatoncsicsó Játszótér és sportpálya
2. A települési érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása (jelölje x-el)
O agrár- és élelmiszergazdaság
O egészség és életmód
X épített környezet
O ipari és m szaki megoldások
O kulturális örökség
O sport
O természeti környezet
O turizmus
3. A települési érték fellelhet ségének helye:
Balatoncsicsó Játszótér, Sportpálya
4. A települési érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemz inek és történetének leírása:
Balatoncsicsón évtizedek óta létezik játszótér. Ez a közösségi tér mindig a kikapcsolódás, a jókedv
helyszíne.
Mai formáját 2009 év folyamán nyerte el, de addig is számos fejlesztés valósult meg. A falu civil szervezetei
több alkalommal a játszótér szépítésére fordították a támogatóiktól kapott segítséget, legyen szó pályázaton
elnyert összegr l, vagy felajánlásokról. Ennek köszönhet , hogy ez évben épült egy kemence a játszótéren,
melynek elkészítéséhez egy rendezvényszervez cég is hozzájárult.
Az év közepén írta ki pályázatát a rendezvényszervez cég, melyben intézményeket, önkormányzatokat
keresett meg, olyan projekt után érdekl dve, melyen csapatépít program keretében tudna dolgozni egy 60
f s csoport. Örömteli módon a beadott projekt ötletek közül Balatoncsicsót választották. 2009. 10. 26. Az
elbírálást követ en 2009. október 26.-án felállították a kisebbek számára nagy örömet jelent kis csúszdával
egybeépített mászófalas várat. Megépült a bográcsozó hely, valamint több fát is ültettek a csapatépít
tréning résztvev i. A sportkert pedig egy távolugró gödörrel és nekifutó pályával lett gazdagabb.
A játszótér azóta is szépül, hiszen a folyamatos virágosításáról és karbantartásáról az önkormányzat
gondoskodik a helyi civil és kisebbségi er kkel karöltve. Ez utóbbi szervezet közrem ködése révén a
bográcsozó hely és a kemence elé fapadok kerültek a kényelmesebb szabadtéri együttlétek biztosítására.
5. Indoklás az értéktárba történ felvétel mellett:
A játszótér és sportpálya a közösségi élet helyszíne a faluban. Számos rendezvénynek ad otthont az év
egésze során, hiszen az év elejei falu disznóvágástól kezdve a májusfa állításon és gyermeknapon át a falu
napi rendezvényekig minden itt történik. Fontos gyülekez és találkahely fiataloknak és feln tteknek
egyaránt. Baráti sütögetések, beszélgetések, a Pomogács Klub programjainak (sátorozás, szünid s
foglalkozások stb.) állomása.
A környékbeli falvak lakói is szívesen veszik igénybe, f ként a kisgyermekes családok, de a fiatalok nyári
estéken többször feljönnek egyet focizni, mozogni.

A völgyben nyaraló turisták is dicsér
f z dnek hozzá.

szavakkal emlegetik a játszóteret és nyaralásuk szép emlékei

6. A települési értékkel kapcsolatos információt megjelenít
multimédiás források):

források listája (bibliográfia, honlapok,
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aláírás

Mellékletek
1. Az értéktárba felvételre javasolt helyi érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja:

