
        
 

 
 

Petőfi utcai játszótér 
Régi álom összefogással 

Az országban végbemenő gazdasági és társadalmi változások miatt egyre 
nagyobb feladat és felelősség hárul az önkormányzatokra, erősíteni kell a 
településen élők kötödését, közösségi tudatát, ehhez elengedhetetlen, hogy teret 
és lehetőséget biztosítsanak a közösségek számára. Lehetőséget, hogy a 
közösségbe tartozás érzését újra felfedezzék és teret ahol az azonos 
gondolkodással és érdeklődési körrel rendelkezők egymásra találhatnak. Ha 
ezeket a színtereket a közösség összefogásával sikerül megvalósítani, biztosra 
vehető a hosszú távú fenntarthatósága is. 
Az ilyen típusú összefogás legszebb példája a Petőfi utca park fejlesztése. A 
talaj-előkészítő munkálatoktól elkezdve a faültetés és a parkosítás is mind az 
önzetlen felajánlásnak, tenni akarásnak köszönhető.  
 

 
 

Füvesítés 2007. szeptemberében 
 
2006. decemberében kezdődtek el a Petőfi utcai játszótér megvalósításának 
előkészítő munkálatai. A talajegyengetést követően a szántás és tárcsázás 
befejeztével 2007. évelején közösségi fatelepítés keretében elkezdődhetett a 
parkosítás. A nyár folyamán elkészült a gyalogút és a fiatalok által többször 
átformált BMX kerékpár pálya. 2007. szeptemberében a megfelelően 



előkészített talajba elszórt fűmag a jó időjárásnak köszönhetően szépen 
megerősödött.  
Az óriási igényt az unió-s játékokkal, padokkal, sétaúttal, parkolóval ellátott 
parkra jól mutatja, a 2008. évi Úrhida Napok alkalmából megrendezett 
Csülökfesztiválon felajánlott adomány, melyből megtervezésre került a játszótér 
és annak környezete, így a képviselő-testület pályázatot tudott beadni az UMVP. 
III. tengely falumegújítás alintézkedés keretében a kivitelezési munkálatokra.  
 

 
 
A gazdaság fejlesztése mellett az Európai UNIO egyre nagyobb figyelmet fordít 
a vidéki élet minőségének javítására, az úgynevezett III. tengely intézkedései is 
ezen célok megvalósítását teszik lehetővé. 
2009. január 10-én benyújtott pályázat támogatásban részesült, közel 11 millió 
forintos támogatás mellé az önkormányzatnak az ÁFÁ-t kellett önerőként 
biztosítani. 
 

A játszótér építésével 
párhuzamosan készült el az 
IDEGEN FÖLDÖN ELHUNYT 
KATONÁK EMLÉKMŰVE, 
melyet Ifj. Nagy István kőfaragó, 
helyi alkotó készített. Az 
emlékmű átadásával szeretnénk 
megemlékezni és emléket állítani 
mindazoknak akik hazájuktól 
távol idegen földben nyugszanak. 
 

           IDEGEN FÖLDÖN ELHUNYT  
            KATONÁK EMLÉKMŰVE 



 
A tájházban fafaragótábor keretében a 
Falvak Kultúrájáért Alapítvány 
közreműködésével, a Duna Alkotókör 
munkája eredményeként elkészült Úrhida 
Község Történelmi Emlékoszlopa. Ezzel az 
emlékművel szeretnénk megemlékezni a 
török időkben elnéptelenedett puszta 
újjáéledésének 250. évfordulójáról. 

Az alkotás négy történelmi évszámot 
tudatosít a szemlélődőkben. A település első 
írásos említését 1009-et, az elnéptelenedett 
falu újraéledését 1760-at, az önállóvá válás 
időpontját 1990-et,  illetve az első nagy 
közösségi tér átadásának dátumát,  a 2010-es 
évet faragták a művészek mementóul az 
obeliszkbe. Az emlékoszlopon  a település 
címerén, illetve a klasszikus szőlő és virág 
motívumokon  túl, helyet kaptak Úrhida  
avar kori emlékein található ábrázolások is.  

      TÖRTÉNELMI EMLÉKOSZLOP 
 
 
 
 


