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1. Elızmények
2003-ban már felvetıdött egy, a görög múltat Görögország kicsinyített domborzati
másán keresztül bemutató projekt ötlete, mely projekt koncepció kidolgozására az Adonyi
Többcélú Kistérségi Társulás 2004-ben beadott pályázaton vissza nem térítendı
támogatásban részesült.
Az azóta eltelt idı alatt az eredeti koncepció tekintetében a társulási települések a
kistérséget érintı hosszútávú fejlesztési célokat is figyelembe véve megváltoztatták
elképzelésüket, és új néven - az eredeti koncepció alapötleteinek egy részét átörökítve - új
koncepció kidolgozására adott megbízást.
Jelen koncepció készítıje az Alba Geotrade Zrt. volt.

2. Bevezetı történeti áttekintés a magyar-görög kapcsolatok kialakulásától
napjainkig
Magyarországon már évszázadokkal ezelıtt is éltek görögök, akik még a múlt század
elıtti korokban vándoroltak hazánk területére.
A legelsı ismert történelmi személyiség, a magyarok elsı keresztény püspöke
Hierotheos, görög szerzetes volt. Tevékenységének köszönhetıen a legelsı kolostorokban is
görög szerzetesek tevékenykedtek. Konstantinápoly 1453-ban történt török megszállása
következtében sok görög emigrált Magyarországra. A „mohácsi vész” után is jelentıs
bevándorlás történt. A kontinensek közötti kereskedelemben jelentıs szerepet játszó görög
kereskedık tevékenységükkel megalapozták letelepedésük lehetıségét. A szabad kereskedés
lehetıségét a XVIII. században a Habsburg birodalom területén az állampolgárság és a
keresztény hit felvételéhez kötötték, mellette azonban le is kellett telepedni. Az állampolgárság
felvétele sok pénzbe került, ezért sokan ezt nem vállalták és elhagyták az országot, mások
viszont maradtak és végleg letelepedtek.
A XVIII. századi görög nemzetiség sokáig megırizte történelmi hagyományait, a
század végére többségük azonban már beszélt magyarul is. A századforduló után
asszimilálódásuk felgyorsult, a XIX. század második felében a görögök létszáma rohamosan
csökkent, majd a nyelvét beszélı, szokásait megtartó görög közösség a XX. század elsı
évtizedeire szinte teljesen eltőnt.
A II. világháború után kitört görög polgárháború következtében újból sokan
kényszerültek elhagyni hazájukat, egy részük Magyarországon települt le.
A jelenlegi görög nemzetiségi kisebbséget tehát a polgári forradalom idején emigráltak
alkotják.
A letelepedéshez az akkori magyar vezetés annak a görög származású Szinasz
családnak a volt birtokát jelölte ki a falu helyének, amely a XIX. században jelentıs szerepet
töltött be a magyar gazdasági életben.
A tervezés és a falu építése 1950. májusában indult. A falu építését magyar és görög
szakemberek irányításával görög munkások végezték. A 418 lakáson kívül több közintézmény
- tanácsháza, orvosi rendelı, óvoda, iskola, községi könyvtár, kultúrház, konyha - is épült.
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Így jött létre Görögfalva ötven évvel ezelıtt Fejér megye keleti részén, 60 km-re a
fıvárostól. Beloiannisz nevét 1952-ben, kivégzése után pár nappal vette föl a település.
A településnek közös vasútállomása van Besnyı és Iváncsa településekkel, A 6-os
fıútról Iváncsa községen keresztül közelíthetı meg, az épülı M6-os autópálya egyik
csomópontja a település bekötıútja mellett épül, az autópálya elkészültével Beloiannisz is
jobban bekapcsolódik az ország vérkeringésébe.
Az elmúlt évtizedek során a politikai érdekek ütközései miatt a nemzeti kultúra és
identitástudat kissé háttérbe szorult, ennek a tendenciának a további káros folyamatát a
rendszerváltás akadályozta meg.
1953-54-ben kezdıdött a magyar családok betelepülése a faluba. A két nép azóta is
baráti viszonyban él egymással, tiszteli és elfogadja egymás kultúráját, mind a magyar, mind a
görög nemzeti ünnepeket közösen ünneplik.
A falu utcáinak nagy része görög nevet kapott (Szarafisz, Paparigasz, Athén, Murgána,
Ilektrá, Gavrilidisz), de van Rákóczi, Petıfi, Zalka Máté utca is.
Az identitástudat megırzésében jelentıs szerepet tölt be az iskolai, óvodai nyelvtanítás.
1996-ban, a falu elején megépült a görög ortodox templom, mely a mélyen vallásos
érzelmő görög lakosság régi vágya volt. /A templomot más vallásúak is látogathatják./
Az óhazával való kapcsolatot Beloiannisz és Aigos Dimitrios, athén egyik kerülete
között létrejött testvérvárosi kapcsolat erısítette meg. A könyvtár impozáns épülete elıtti tér új
burkolata ennek a kapcsolatnak köszönhetıen valósulhatott meg.
Az említett templomon, a könyvtáron, az elıtte lévı térburkolaton, egy-két
kerítéselemen kívül jellegzetes görög motívum azonban nem igazán lelhetı fel a településen.
A faluképet a szigorú geometria szerint kialakított utcákban épült földszintes palatetıs
sor-, és ikerházak, valamint családi házak alapvetıen nem görög építési jegyeket viselı
homlokzati kialakítása határozza meg.
Sajnos az építkezésre rányomta bélyegét a szocializmus kezdeti igénytelen építési
stílusa, a gyorsan elvégzett kivitelezés, ami miatt a görög építészeti jellegzetességek,
díszítıelemek nem kerültek még tervszinten sem az épületekre.
Napjainkra sok épület tönkrement, nagy részük alapos felújításra szorul. A településen
végbement közmőfejlesztések a fejlıdésen kívül sajnos hátrányokkal is járt. A kivitelezések
utáni útburkolat helyreállításokat nem megfelelı színvonalon végezték el, így akár a múltban
is, most is a település fı utcája, a Szarafisz utca az egyetlen jobb minıségő utca.
Az elıbb említett állapotokon kívül akadályozza a turizmus fellendülését az is, hogy
nincs megfelelı szálláshely, igazi jellegzetes görög étterem, ahol a görög konyha-, és ital
különlegességek vonzanák a látogatókat.
A görög nemzeti ünnepeken, fesztiválokon színvonalas programokra látogatók száma is
nagyobb lehetne, ha nemcsak rövid idıre lehetne a településre ellátogatni. Ugyanakkor
nagyobb léptékő programsorozatok szervezésével, az ókori hagyományok felelevenítésével
állandó emléket lehetne állítani ennek a nagymúltú, az európai kultúra és tudományos
ismeretek megalapozásában jelentıs szerepet betöltı népnek.

-4-

Hellén Kultúrális és Történelmi Emlékvölgy projektkoncepció, projektfejlesztési terv

Msz.: 200-2533-006

3. A projekt célja
Az elızıekben említett állapotok megszüntetését célzó lépések közül a legelsı egy
olyan átfogó koncepció kidolgozása, mely a jelenleg szükséges rekonstrukciós feladatokon túl
új, a görög kultúra és történelem emlékjegyeit hordozó létesítmények, illetve
megvalósításukhoz szükséges feltételrendszer ismertetését is tartalmazza. A projektkoncepció
tartalma képlékeny, a megvalósult elemek köre anyagi források bıvülésével tovább bıvíthetı.
A Hellén Emlékvölgy megvalósításának alapgondolata hazánk és Görögország közötti
szorosabb és közvetlenebb kapcsolat kialakítása, létesítményein keresztül a görög kulturális és
történelmi hagyományok jobb megismerése, megismertetése.
A szándék megvalósításához egy olyan komplexum kialakítása a cél, ami nem pusztán
öncélú, jobb esetben önfenntartó, hanem az alapszándék teljesítésén túl a térség egyik
turisztikai, multikultúrális, szórakoztató-szabadidı központjává is válhat. A projekt
megvalósításához igazán alkalmas helyszín kiválasztása is ezt a célt szolgálja.

4. A projekt helyszíne
A projekt lehetséges helyszínei közül mindenképpen Beloianniszt, mint az egyetlen
magyarországi görög nemzetiségő települést célszerő - az óhazával szoros kötıdése miatt is - e
projekt központjává tenni, ahol különbözı rendezvények /görög nemzetiségi táncfesztivál,
zenei programok, történelmi kiállítás, … stb./ már most is megvalósulnak. A környezı
területek közül, melyek közigazgatásilag Beloianniszhoz tartoznak az alábbiak kerültek
lehetséges helyszínként kijelölésre:
-

A projekt megközelíthetıségének szempontjából megfelelı területek:
I.

a 6205-ös összekötı út, és a 62108-as bekötıút,
valamint a vasút és a település D-i, DNy-i széle által
határolt, jelenleg mezıgazdasági mőveléső ingatlanok
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a 6205-ös összekötı út, és a 62108-as bekötıút
csomópontjától ÉK-re fekvı, jelenleg mezıgazdasági
mőveléső ingatlanok

Mindkét ingatlanra érvényes, hogy
-

a MÁV. az I. terület, a Magyar Közút Kht. mindkét terület esetében a
kezelésében lévı, a területet határoló vasúti, illetve közúti pályatest
tengelyétıl mért 50 m széles sávban korlátozhatja az elhelyezendı
létesítmények megvalósítását, így a területek nem megfelelı nagysága
ezekkel az esetleges korlátozásokkal még tovább csökkenne,

-

az elképzelt és a továbbiakban részletezésre kerülı projekthez ezek
domborzatilag is meglehetısen unalmas területek,

-

a további még szóba jöhetı területen található vízfolyások mederszintjéhez
képest jóval magasabban fekvı mindkét említett területre - kb. 30 m a
szintkülönbség – csak indokolatlanul nagy költség-, és energiaráfordítással
lehetne vizet juttatni, így esetleges csónakázótó, egyéb állandó vízfelület
kialakítására nincs lehetıség.

Továbbá az általunk elképzelt rendezvények, programok és maguk a létesítmények is
tágas hely-, és közlekedési zajtól távol esı, nyugodt környezetigényőek.
Mindezek alapján a projekt alapvetı céljainak megvalósítására az említett
területeket nem javasoljuk helyszínként.
Ugyanakkor a projekt kiszolgáló háttere megteremthetı lenne bármelyik területen. A
projekt megvalósításával olyan programsorozatok megrendezése a cél, melyek többnaposak,
így ezáltal nagyobb számú vendég elszállásolását kell megoldani. Nagyobb alapterülető
szálláslehetıség kialakítására sem a településen belül, sem a projekt területén nincs lehetıség.
Egy-két olyan exkluzív panzió, melynek erkélyeirıl a rendezvények nagy része látható,
a projekt-területen ugyan megépíthetı, de ezek befogadó képessége a területekbıl adódóan
nem túl nagy, és elsısorban a V.I.P. közönség elszállásolására szolgál. A jelenlegi
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településszerkezet szerinti építési ingatlanok, a meglévı, kizárólag egy család elhelyezésére
épült lakóépületek sem alkalmasak panziók kialakítására.
Nagyobb tömegek elszállásolását tehát más területe(k)en kell megoldani.
A terület mellett /vasút, M6/ átutazók figyelmét a település, és a projekt területe felé
irányítandó, jellegzetes görög építményeket és különféle mőalkotásokat kell az említett
területeken elhelyezni.
Ezekre figyelemfelkeltı jelek, alkotások elhelyezésére a bekötıút mindkét oldalán is
hasznosítható területeket lehetne kijelölni a késıbbiekben részletezett módon.
-

A projekt elvének és megvalósíthatóságának leginkább megfelelı terület(ek):

A településen belül a Rákóczi utca K-i végén található cserjés-fás terület szélét elérve
elénk tárul egy lélegzetelállító látvány: egy síkság, közepén vízfolyással. A
III.

Kis-erdei-dőlı területe a Régi-Váli víz mentén a falu
beépített K-i határáig

Az említett cserjés fás terület kb. 20-30 m-rel magasabban fekszik ettıl a sík területtıl.
Ez a III. Jelő terület látványával, elhelyezkedésével együttesen ideális a projekt területének.
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5. A projekt elemeinek ismertetése
5.1 Bekötıút menti jelek és alkotások
Rögtön a bekötıút elején négy oszlopon álló timpanon nyitott kapuként fogadja a
látogatót, a mellette elhelyezett ismertetı kıtábla a projekt rövid leírását és területi
elhelyezkedését ábrázolja Beloiannisz sematikus térképábrájával együtt.

A falu bekötı útja mentén elhelyezett dor-, ion-, illetve korintoszi oszlopok „elszórt”
torzóival lehet egyértelmővé tenni az érdeklıdınek, hogy görög településhez közeledik.
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A projekt lehetséges helyszíneként kiválasztott, de fenti okokból elvetett I. jelő
területen egy ókori görög templom, vagy bármilyen épület romszerő építményét lehetne úgy
elhelyezni, hogy az a vonatból, illetve az M6-ról is jól látható legyen.

5.2 Falukép átalakítása
A jelenlegi falukép jelentıs átalakításra szorul.
A 2. fejezetben leírtak szerint a település a hazánkba emigrált görögök részére épült
„rohamtempóban”, a kornak megfelelı, lehetı legegyszerőbb építési jegyekkel. Az épületek
nagy része az építéskori állapotot ırzi, többségüknél jelentısebb felújításra eddig nem került
sor. Ezért elıször az utcaképen kell módosítani, mely az épületek eredeti homlokzati képét kell
„csinosítani” azzal a kritériummal, hogy az alapvetı építési jegyek ne tőnjenek el, mintegy
ırizve az elmúlt 50 évtized emlékét.
Természetesen a külsı hıszigetelés, újravakolás, nyílászárók korszerőbbre való cseréje
bele kell, hogy férjen ebbe a koncepcióba.
Azokban az utcákban, ahol az elıkert mérete megengedi, szılılugasok telepítésével,
virággal befuttatott, nyitott faszerkezető elıtetık építésével lehet utcaképet alakítani. A többi
helyen virágültetéssel, futónövények ablakbahelyezésével, függıcserepek kiakasztásával lehet
javítani a monotonitáson.
Mindehhez, és az alábbiakban részletezett ötletek megvalósításához persze a lakosság
aktív együttmőködésére van szükség.
Elsıdlegesen a „turista-útvonalon” lévı - Szarafisz-Rákóczi utcai - épületek kerülnének
átalakításra, mivel ezeken az utcákon lehet a fı helyszíneket megközelíteni. A többi utcák
felújítása a projekttel kapcsolatban befolyó adókból, és egyéb pénzügyi forrásokból
folyamatosan történne meg.
A Szarafisz utcában szükséges lesz az összkép javítása érdekében az elektromos
„vezetékhalmaz” kiváltására is.
A falukép átalakításán túl történelmi hagyományokat hordozó új épületek és terek
kialakításával – lehet a „görög” hatást növelni.
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A falu elején épült görög-keleti templom az elsı igazán szép lépcsı ebben a sorban.

A település kezdete jelzıtáblánál két ókori harcos szobra áll majd, mintegy a „falu
ırzıi”.
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A falu fıterén, a községi könyvtár bal oldala és a mővelıdési ház közé,

a díszburkolat szélére Pallas Athéné, vagy Zeus szobor kerül.
A könyvtár épületének K-i oldalán épült meg a település névadójának, Beloiannisznak
az emlékhelye:

Mivel a Rákóczi utca, - mely a fıtér elıtt húzódik - már a Hellén-völgyi terület egyik
megközelítı útja, összképi hangulatában már ehhez kell idomulnia.
Ezt a hangulatot - többek között - a fıtér egyes épületeinek emeletráépítésével,
homlokzati képük átalakításával is lehet erısíteni, egyúttal kibıvítve jelenlegi funkcióikat
újabbakkal.

- 11 -

Hellén Kultúrális és Történelmi Emlékvölgy projektkoncepció, projektfejlesztési terv

Msz.: 200-2533-006

A tér jobboldalán található az általános iskola,

mely az emeletráépítéssel kistérségi oktatási centrummá válhat. A magyar és a görög
nyelveken kívől, angol és német, illetve elızetesen felmért igények szerint más nyelveket is
lehetne oktatni, esetleg a testvérvárosi kapcsolatokat kihasználva anyanyelvi oktatókkal.
Természetesen más tárgyak oktatása, esetleg többféle szakmai továbbképzés is
megvalósíthatóvá válhat, ezzel is erısítve a kistérség kultúrális fellendülését.
A mővelıdési ház a könyvtár elıtti dísztér nyugati oldalán található.

Emeletráépítéssel konferencia-, illetve elıadóterem, mozi alakítható ki benne.
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E két utóbb említett épület átalakításával, homlokzatuk a könyvtáréhoz hasonlóvá
építésével a fıtér egységes arculatot kap.
A mővelıdési ház mellett található a település egyetlen, sajnos csak a nevében görögös
étterme, a Taverna.

.
Jelentıs átépítése, belsı felújítása és fıként az ízekben, aromákban görög arculatának
kialakítása után nemcsak a falu-, de a környékbeliek egyik kedvenc szórakozóhelyévé is
válhat.
A játszótér a mővelıdési ház és a Taverna mögött található.
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A jelenleg elhanyagolt, régimódi acélvázas játékai helyére fából készült
játéképítményeket, bástyákat, csatahajókat lehet építeni. Itt áll majd a trójai faló kicsinyített
mása is, mely alkalmas lesz arra, hogy minden érdeklıdı megismerhesse, és ki is próbálhassa.
Ugyanakkor állandó gyermekjáték funkciót is kapna.

A projekttel kapcsolatos várható idegenforgalom egyik „rétege” kiskorú gyermekbıl
tevıdik majd össze, nekik is kikapcsolódást kell tudni nyújtani, ezért erre is alkalmassá kell
tenni a játszóteret. Régi játékok felelevenítésével, bemutatásával, a szabályok
megismertetésével és megtanításával újabb színfolttal gazdagodhatnak a település kultúrálistörténelmi hagyományai.
A Rákóczi utcában az iskolával szemben, a Polgármesteri Hivatal bal oldalán lévı teret,
mely most is kirakodóvásárok helye,

agóra-szerővé átalakítva, „görögös” hangulatúvá kell tenni.
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A téren kirakodóvásárok alkalmával görög kulturális emléktárgyak, irodalmi mővek,
görög ételek és italok árusítása válna lehetıvé. Az árusítás a projekt „beindulásáig” elıször
csak jellegzetes homlokzati jegyekkel rendelkezı, telepített kis üzletekbıl folyna.

Igény szerint az árusítás rendezvényektıl függetlenül, állandóvá is válhat. Ekkor már
komolyabb szerkezető épületekben is lehet gondolkodni.
Az önkormányzati tulajdonú (!) üzletek bérbeadásából befolyó bérleti díjak a település
életkörülményeinek javítására fordítható egyéb forrásokat is növelhetik.
A Polgármesteri Hivatal mögötti teret, - mely buszforduló is egyben -

esztétikus burkolattal, és görög építészeti jegyeket viselı buszváróval kell ellátni. A térburkolat
közepére szökıkút kerül. /pl. amphora-ból vizet öntı nıalak/
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A buszra várakozóknak több, stílusos pihenıpadot kell telepíteni a tér köré.
A Rákóczi utcából nyílik a Petıfi Sándor utca, melyben található a volt bölcsıde
épülete:

A településen élıknek már régi vágya egy, a település életét és a görög múltat bemutató
múzeum létrehozása, melynek az önkormányzat ezt a már eredeti funkcióját vesztett épületet
szánta.
Teljes felújításával, az emléktárgyak elhelyezésével a projekt szerves részévé válik a
múzeum is. Udvara alkalmas egy Görögország-terepmodell létrehozására. Ezen modellszerően
az eredeti épületek, szobrok lennének megépítve. Több terepasztalból álló országképként
lehetne megvalósítani, az egyébként fıutak szolgálnának az egyes területeket elválasztó
gyalogos útvonalként.
Görögország mai, kicsinyített mása egy könnyen átlátható, körbejárható terepmodellen
kerül bemutatásra, mely a környezetébıl kissé kiemelve nagyobb terepasztal-szerően épül meg.
A fıbb jellegzetességeken kívül fel kell tüntetni az emigrációba kényszerült görög lakosok
származási helyeit is. A múzeumban emléktábla ırzi majd a betelepülık nevét.
Mivel a leendı múzeum udvara az elıbbiekben említett agóra-területtel szomszédos, a
látogatóknak errıl a térrıl is biztosítani kell a bejutást a múzeum területére.
A Petıfi Sándor utcával szemben, az iskola melletti, jelenleg még földúton inkább
gyalogosan, míg az Ilektra és Gavrilidisz utcákon gépjármővel közelíthetı meg a település
sportpályája.
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Ezen a területen kerül kialakításra egy kb. 4000 férıhelyes ókori sport-aréna, melyben a

projekt szellemiségének megfelelı ókori olimpiai játékokon, harci szekér versenyeken kívül
napjaink sportágai is mővelhetık lesznek olyannyira, hogy méreteinél fogva kistérségi
sportcentrummá válhat.
Kihasználhatósága Beloiannisz és a környezı települések lakosságának sportolási
lehetıséget biztosítva a rendezvények közötti „holtszezon” alkalmával is biztosítható.
Labdajáték bajnokságok, regionális, kistérségi versenyek lebonyolításával a „száraz” sportok
alkalmas helyszíne lehet. Történelmi rendezvények alkalmával ókori bajvívó jelenetek,
olimpiai játékok korabeli elıadására kerülhet sor benne. A maratoni futás célszalagja is itt
lenne kifeszítve, míg a start a lelátó elıtti csatatéren lenne.
A tényleges aréna kb. 2000 nézınek biztosít ülıhelyet.
5.3 Szállásterületek kialakítása
Jelenleg nincs a településen idegenforgalmi szálláslehetıség.
A projekt várhatóan nagylétszámú látogatottsága miatt szükség van több, nagyobb
létszámú látogató kiszolgálására alkalmas szálláslehetıség kialakítására.
Mint az a fentiekben már említésre került, külön szálláslehetıség kialakítására sem a
településen belül, sem a projekt területén nincs lehetıség. Ezért a település lakott területén
kívül kell mindezeket a szállásokat létrehozni.
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Több helyszín is alkalmas erre.
5.3.1 Panzió terület
A Rákóczi utca Ny-i végén lévı volt mezıgazdasági ingatlanon, mely jelenleg
kihasználatlan és az önkormányzat tulajdonában van

lehet kialakítani egy „U“ alakú, 3x24 férıhelyes panzióegyüttest, melyen belül uszoda
is helyet kaphatna.
Érdemes elgondolkodni egy napjainkban oly divatos wellnes-centrum
kialakításának lehetıségén is. Így a szálláshely egész évben kihasználható lenne. Az
ingatlan szomszédságában található az iskola által ma már nem használt növénytani
kertje,
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mely a növényzete révén kellemes ligetté alakítható a szabadban pihenni vágyóknak.
Ugyanakkor „erdei“ kis tornapálya is létrehozható benne az aktív pihenık számára.

5.3.2 Apartman és bungalow telep
A 4. fejezetben említett I. területen, a település beépített határa és a vasút közötti
háromszögben

görög tengerparti apartmanokat mintázó bungalow-telep szolgálna szállásként.
Kialakítására jó példa a Balatonfüreden megépült, építészetében görög jegyeket viselı
kereskedelmi-szórakoztató centrum az Annagóra. (Érdekességképpen postai levelezési
címe a telepnek: Balatonfüred 8230 Görögfalu, www.annagora.hu/)
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A bungalow-telep a vasúton és a közúton ideérkezı látogatók elsı állomása.

A szálláshelyek elfoglalása után akár gyalog, akár a már több idegenforgalmi
területen ismert és jól bevált, népszerő Dotto kisvonattal jutnának a völgybe, keresztül a
településen kis „falunézéssel”.

5.4 „Hellén-völgy”
A Kis-erdei-dőlı területe kb. 20-30 m-rel alacsonyabban fekszik, mint a település.
Fekvésénél fogva kiválóan alkalmas a kultúrális és történelmi emlékhely kialakítására.
A völgy részbeni beépítése szükséges az emlékvölgy jellegének kialakításához.
Természetesen csak a legszükségesebb változtatásokra kerül sor, mivel a terület nagy része a
Natura 2000 védelme alatt álló élıhely. /1. ábra/
A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának munkatársaival történt elızetes
egyeztetés, illetve a késıbbi közös terepbejárás során kijelölésre kerültek azok a területek,
melyek a védett területen belül a projekt egyes elemeinek megvalósítására felhasználhatók
természetesen a megvalósítás lehetı legkíméletesebb formájában. Ez azt jelenti, hogy a terület
jelölı élıhely típusát, a löszoldalt fedı löszgyepet nem szabad semmilyen módon
megbolygatni, a tömeges átjárást – ami a projekt jellegébıl adódóan várható – mindenképpen
meg kell akadályozni és tiltani.
Ezért a védett területen belül csak a megépült régebbi építmények helye, a kialkult –
gépjármővek által is használt – földutak, a felszámolandó szeméttelep területe használható fel a
projekt egyes elemeinek elhelyezésére, illetve maga a Natura 2000 védett területei
ismeretterjesztı céllal szerepelhetnek a projektben.
Mindezeket figyelembe véve az alábbiak szerint javasoljuk a projekt elemeit /2. ábra/
megvalósítani:
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5.4.1 Megközelítési utak
A településrıl több úton lehet a területre jutni.
Az egyik a már említett templom melletti – jelenleg – földút, mely a település
DK-i szélén húzódik.

Ezen az úton leérve és É-ra fordulva végig lehet menni a projekt területén, és az
említett szeméttelep után vissza lehet jutni a településre, a sportpálya – azaz a leendı
Aréna - mellett. Ez lesz a projekt fı közlekedési útja. Gépjármő forgalom az építések
befejezése után csak a rendezvények ellátását szolgáló céllal lesz engedélyezve, illetve
a már fentebb említett kisvonat útvonalának a „falunézés” utánai szakasza is ez az út
lesz.
A szeméttelephez vezetı erdei kis úton /a képen jobb oldali/,
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illetve a Rákóczi utca K-i végén lévı területrıl, annak D-i szélén lévı földúton

gyalogosan lehet a területre lejutni.
Minden utat természetbe illeszkedı, terméskıbıl rakott felülető burkolattal kell
megépíteni. A gyalogosutak lépcsıit is terméskıbıl kell kialakítani.

5.4.2 A völgy kapuja
A fı úton leérve és É-ra fordulva a település régi szennyvíztisztító mőtárgyait,
illetve az általuk elfoglalt területeket felhasználva a löszoldalon ókori szobrok kerülnek
elhelyezésre, mintegy lezárásaként a görög területnek, ugyanakkor impozáns látványt
nyújtva akár a kisvonat utasainak, akár a sétáló látogatóknak.
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A felállított szobrok vonalában az út jobb oldalán körbástya épül, mely kilátó is
lesz egyben.

5.4.3 Szobrász alkotótábor és mőhely
Elhagyva a körbástyát a patak és a löszoldal közötti területen kialakítandó
szabadtéri szobrászpark adja az évenként megrendezésre kerülı alkotótábor helyszínét.
Az ókori témájú szabadtéri alkotótáborok során létrejött alkotások a területen
maradnak.
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A mővészek szerszámaikat abban a kis mőhelyben tarthatják, mely a patak
partján épül, közel vízmő területéhez.
5.4.4 Görög liget
Az alkotótábor után Ény-ra, az elsı gyalogosút keresztezése után egy régi
víztározó medence és gépészeti mőtárgyai találhatók a löszoldal aljában kialakított
töltésterülrten.

A képen látható építményeket átalakítva, de jellemzı kialakításukat megtartva ,
köréjük egy kis ligetet kell kialakítani, akár körbekerítve. Funkciója a „megfáradt
vándor” pihenıhelye, görög büféjében hősítı italok és sütemények árusításával.
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5.4.5 Csatatér és lelátó
A görög liget mellett kezdıdik a dicsıséges ókori görög hódítások emlékének
felelevenítésére kialakítandó csatatér a fı út és a „régi” Váli-víz patak közti területen.

Hossza mindig az éppen megrendezett csatajelenetek, hosszirányú
helyigényének függvényében változik. A csaták korabeli öltözékben, fegyverzetben

kerülnek megrendezésre.
A csatateret alkalmassá kell tenni harci szekér versenyek megrendezésére.
A versenyek után a közönség is aktívan részt vehet szekérhajtásban. Mindehhez
impozáns lovarda létrehozására van szükség, melyet a Parthenon melletti területen lehet
megvalósítani. A lovarda jelenléte lehetıség újabb programjelenetre, mely lehet pl. a
csatatéren áthajtott ménes is.
A rendezvényterületek szélén az alkotótáborok mővészei által elkészített
mőalkotásokkal benépesítve a teret alakulhatna, fejlıdhetne fokozatosan a „Hellénvölgy” korhő látványa a jellegzetesen ókori épületek, szobrok és egyéb mőemlékek
között.
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Az ülıhelyes lelátó e terület és az út közti sáv kis rézsőjében lesz kiépítve több
/4-5/ sorban, kı alapra erısített keményfa ülırészbıl.

A meglévı fákat, cserjéket meghagyva és kiegészítve árnyatadó fajtákkal kell a
nézıteret az úttól elválasztani.
5.4.6 Amphitheatrum
A csatatér végén, az út mellett, a megszüntetésre kerülı szeméttelep helyén épül
meg e jellegzetes görög színház, mely a szabadtéri színpadi elıadások helyszíne lesz,
ahol a színházi évad idején nemcsak ókori drámák kerülnek bemutatatásra, hanem
különleges hangulatával, akusztikájával kistérségi irodalmi estek, koncertek és egyéb
más kultúrális események megrendezésére is alkalmas lesz.
Jellegénél fogva egy eleme lehet a színházi évadon kívüli vándor színielıadások
országszerte mőködı láncolatának.
Kb. 1000-1200 fı befogadására lesz alkalmas.
A színház mellett lehet majd a másik gyalogos úton a völgybe jutni.
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Alaprajzi vázlata:

5.4.7 Parthenon
A csatatér szélén, szemben a település K-i szélével épül meg egy mesterséges
halmon, így a síkból kiemelve a Hellén-völgy mindenhonnan jól látható impozáns
építménye lesz.
Alkalmas lehet a területen lévı vízmő környéke.

Alaprajzi vázlata:
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Két oldalán vízsugaras szökıkút-rendszer kerül elhelyezésre, mely a
megrendezésre kerülı Görög Ünnepi Játékok nyitómomentuma lehet színes fénnyel
megvilágítva, zenei háttér kísérettel és zászlós felvonulással.
5.4.8 Lovascentrum
A Parthenon mellett, tıle É-ra egy olyan lovascentrumot kell létrehozni,
melynek lóállománya fıként a csatajelenetekhez lesz beidomítva, de rendezvényeken
kívül tereplovaglásra is alkalmas, így általa egy újabb hosszabb szezonú idegenforgalmi
elem jöhet létre.

5.4.9 Mesterséges tó és a Triera
Nagy vízfelület kialakításában gondolkodni ezen a területen pontos
talajmechanikai feltárások, fúrások, illetve a tápláló vízfolyások vízhozamának
vizsgálata nélkül nem javasolt, mivel ezen a területen a valamikori Duna-ártér, az
esetleges Duna meder miatt kavicsos, homokos talajrétegzıdésre lehet számítani, amely
átengedi a vizet.
Amennyiben lehetséges tó kialakítása, az Amphitheatrum elıtt, a Régi-Váli víz
felduzzasztásával kialakulhat egy kisebb vízfelület, melyen egy három evezısoros triera
hadihajó kisebb változata lenne látható.
Az athéni triera akkor vált fogalommá, mikor a görög flotta i.e. 480-ban a
Szalamiszi-öbölben legyızte Xerxész hatalmas számbeli fölényben lévı, nagymérető,
de lomhább hajókból álló flottáját.
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A triera fedélzetén szervezett formában ismeretterjesztı bemutatókat lehet
tartani az ókori tengeri hadmővelés témájában.

5.4.10 Natura 2000 területek és a tankertek kialakítása
Amint az már fentebb említésre került, a terület nagy része /a teljes löszoldal/ a
Natura 2000 védelme alá tartozik.
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A löszgyep védelme az átjárás ellen csak valamiféle elkerítettséggel oldható
meg. Az élıhely természeti adottságainak figyelembe vételével ez csak alacsony
kerítéssel oldható meg. Javaslatunk szerint összhangban az utak burkolatával a kerítés
alacsonyabb /max. 50-60 cm magas/ alapzata terméskıbıl készül úgy, hogy a közepén
növényültetésre alkalmas vályú maradjon. Ebbe a vályúba lehetıleg olyan növényzet,
fényáteresztı cserje ültetendı /pl. ligustrum vulgare - egyszerő fagyal/, mely nem ad túl
nagy árnyékot. A kerítés a védett területek földhivatalban bejegyzett telekhatárán,
illetve az ingatlanon belül az utak területén épülhet meg úgy, hogy a löszgyep sértetlen
maradjon.
Öntözésére a vályúba építendı öntözıcsı szolgál majd, melybe az öntözésre
szánt vizet telepített kutakból lehet nyerni. A meglévı víztározó-, és szennyvízgyőjzıtisztító mőtárgyakat felhasználva és újakat építve lehet csapadékvíz győjtı medencéket,
ciszternákat kialakítani és tározásra felhasználni, így szárazabb idıszakokban is lehet
öntözni a cserjéket.
A Natura 2000 területkijelölése napjainkra megtörtént, törvényalkotás a
védettség biztosítására folyamatban van, az EU-n belül ismert fogalomként
valószínüleg a projekt megvalósításakor már elfogadott rendszerré válik, így a területek
élıvilága és szervezett kereteken belüli bemutatása a projekt idegenforgalmi
látnivalóinak, elemeinek szerves részévé válik.
A védett területek élıvilágának bemutatása információs táblákkal, illetve
elıadások keretén belül oldható meg.
A bekerített területen, elsısorban a rendezvények ideje alatt, nem túl nagy
létszámban kecskék, juhok legeltetése megoldható. Mindkét állat Görögországban is
ıshonos, így a területen mindenképpen „jogosan” látható. Kecske-, és juhfarm
létrehozásával a görög gasztronómia több jellegezetes ételének alapja megteremthetı
„hazai” forrásból. Pl. feta sajt, gyros, hogy mást ne is említsünk. Az állatfarm a jelenleg
megszőnıben lévı szarvasmarha telep területén kialakítható lehet, de a lovarda mellett
is elfér.
A kerítéssel körbevett terület a templom elıtti fı úttól az Amphitheatrum-ig tart.
Az út elején meredek löszfalba kapart vízszintes költıüregek gyurgyalag-, illetve
partifecske fészkek láthatók.

Hazai elıfordulásuk, mivel vándormadarak májustól-szeptemberig tart. Költési
idejük alatt fokozottan védelemre szorulnak.
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6. Kapcsolódás az Adonyi kistérség fejlesztési projektjeihez
2005-ben több fejlesztési célú projektkoncepció készült az Adonyi kistérség területére.
Ezen projektkoncepciókhoz való kapcsolódás, illetve kapcsolatok lehetséges pontjait az
alábbiakban részletezzük.
6.1 Cikola - Nemzetek Völgye projektkoncepció
A Nemzetek völgye megvalósításának alapgondolata a kistérségi testvértelepülésekkel
egy szorosabb és közvetlenebb kapcsolat kialakítása, létesítményein keresztül a kapcsolatban
álló települések, országaik kultúrájának, tradícióinak jobb megismerése, megismertetése.
A kistérségi társulást alkotó településeknek erdélyi, német, francia, görög, luxemburgi,
kínai testvértelepülési kapcsolatuk van. A projekt-koncepcióban vázolt módon kialakítandó
völgy terei egy-egy testvérkapcsolat színhelyeként funkcionálnak. Ezeken a tereken nemzeti
kultúrális bemutatók, kézmőves kirakodóvásárok tarthatók A közös Nemzetek Fesztiválja
programsorozat keretén belül a Görög-téren - a többi nemzeti programokhoz hasonló saját
rendezvényeken kívül - olyan információs szolgálat is mőködhet, mely a Hellén-völgyi
programsorozatokról ad részletes felvilágosítást, így közönségszervezı feladatokat is ellát.
E feladatok ellátását könnyítheti a „Nemzetek völgye” fesztivál keretein belül a Cikolai
tavakon hajózás ókori görög evezıpados hajón, a fentebb említett trierán, ami a Cikola projekt
megvalósulásáig akár önállóan is mőködhetne. Tavasztól ıszig a Hellén-völgyben kiállított
mása szolgálna ismeretterjesztés céljából és mellékesen a hajókázási lehetıség
„reklámozására”.
A tó használata kapcsán természetesen tulajdonjogi, környezetvédelmi szempontokat is
vizsgálni kell.
Ugyanakkor egy ilyen jellegő és mőködı látványosság és turisztikai vonzerı lökést
adhat a Cikola projekt megindításához is. A hajókikötı lehetne pl. a Cikola projekt vízi
színpada mellett, az öbölben. /Színi elıadások közben háttérnek sem rossz látvány a mősor
közben várakozó hajó./
6.2 Adonyi kistérségi kerékpár-, illetve közúthálózat fejlesztése
A Hellén-völgyi projekt megvalósulása és sikeres mőködése hatással lehet a
szomszédos kistérségek, köztük elsısorban a jelentıs idegenforgalommal rendelkezı Velenceitaviéra is. Így amennyiben még nem valósult meg, elısegítheti a Velencei tó és a Duna, illetve
a Cikolai-tavak közti kerékpárút kiépítését.
Ugyanakkor a projekt megközelíthetıségét a 6-os fıközlekedési útról is biztosítani kell,
így Beloiannisz és általa Besnyı is összeköthetıvé válna a fıúttal.

7. Egyéb kiaknázható lehetıségek a projekttel kapcsolatban - vázlatszerően
-

A magyarországi görög nemzetiség és az óhaza szorosabb összefonódását
elısegítı helyszín
Szervezett iskolai csoportlátogatások a megfelelı programokra
Vándorszínházak elıadásainak, koncerteknek színtér biztosítása
Esetleges filmforgatási helyszínek biztosítása
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Az említett kerékpárút megépülésével, és általa a Magyar Triatlonszövetség
versenysorozataiban résztvevı helyszínek egyike lehet a két kistérség
összefogásával

8. Közmő-csatlakozások lehetısége
Beloiannisz település teljes közmőellátottságú, így a szükséges csatlakozások a
települési hálózatokon keresztül megoldható. A konkrét fejlesztési igények és a befektetıi tıke
nagyságának függvényében kijelölt és meghatározott nagyságú elemek, építmények
közmőigénye a konkrét tervezések során kerülnek pontosításra.

9. Cselekvési és intézkedési terv
Elıkészítési fázis
Miután döntés született a megvalósítandó elemek körérıl, létre kell hozni egy olyan
munkacsoportot, amelynek feladata a projekttel összefüggı összes feladat koordinálása,
befektetıi tıke „felhajtása”, a különbözı pályázati lehetıségek figyelemmel kísérése, a
pályáztatás és az ütemeknek megfelelı munkálatok elıkészítése és felügyelete. Ezt a
munkacsoportot a kistérségen belül, a települési önkormányzatok felügyelete mellett, saját
forrásból célszerő létrehozni, pusztán költségtakarékosság miatt.
A megvalósítandó projekt egészérıl legelıször megvalósíthatósági tanulmánytervet kell
készíteni. Ebben a tanulmányban kell megvizsgálni és kiválasztani a mőszaki és
gazdaságossági szempontokból egyaránt legmegfelelıbb megoldásokat mind a jelen
projektkoncepcióban felvetett infrastrukturális, mind építészeti vonatkozások tekintetében.
A tanulmányterv része a részletes beépítési terv, mely az elhelyezendı létesítményeket
pontosan meghatározza. A tanulmánytervben ki kell dolgozni mindazon megoldási
lehetıségeket, melyek a projekt egyes elemeire vonatkoznak. Ezek közül kell aztán
kiválasztani a legoptimálisabbakat, melyek alapján engedélyezési és azt követıen a kiviteli
tervek elkészülhetnek.
A tanulmánytervnek elemezni kell annak lehetıségét is, hogy esetleges finanszírozási
gondok miatt melyek azok a megvalósítandó elemek, melyek önállóan is gazdaságosan
képesek mőködni.
A tanulmányterv alapján döntésnek kell születni arról, hogy a közmővesítés
tekintetében mi a célravezetıbb:
-

vezetékes ivóvízhálózat kiépítése meglévı regionális rendszerre csatlakoztatva
azt szükséges mértékben bıvítve /szolgáltató a DRV Zrt./, vagy saját fúrású
kutak létesítése az ivóvízbázis megteremtéséhez. Ebben az esetben számolni
kell a vas- és mangántalanító berendezéssel ellátott vízmőtelep jelentıs
bekerülési költségével is. Meg kell vizsgálni a két rendszer egymást kiegészítı,
egymással párhuzamos üzemeltetetésének létjogosultságát is.
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energiaellátás megújuló energiaforrások felhasználásával (napenergia,
szélenergia), vagy a már meglévı és átépített települési rendszerrıl /szolgáltató
az E-on csoport/ nyert elektromos hálózatépítés útján, esetleg kombináltan

A megvalósíthatósági tanulmánytervvel párhuzamosan kell elkészíteni az elızetes
környezeti hatástanulmányt is, mely a beépíthetıség feltétele.
Napjainkban épül a település mellett, a vasútvonal túloldalán az M6 autópálya. A
vasútállomás közelében csatlakozási csomópont épül, mely közös Besnyıvel, ugyanakkor
Iváncsa felsı végérıl is közeli elérést biztosít, továbbá Pusztaszabolcsnak is ez az autópálya
elérési pontja. /3. ábra/
Meg kell vizsgálni az autópálya elkészültével szükséges-e a 6-os fıúthoz való
csatlakozás, ha igen, akkor annak lehetıségeit:
-

a Sina-telepen keresztül /jelenleg magánterület/, vagy
új közúti csatlakozás kialakításával a Váli-víz töltésén, vagy az mellett.

Jelen koncepcióhoz költségelemzés nem készül, az a közmőigények felméréséhez
hasonlóan a konkréttá vált projektelemek kijelölése során készíthetı, hiszen a megvalósulástól
függ a beruházás nagysága, ettıl a szállásterületek kialakítása, ... stb.
Beloiannisz országos médiarendszerbe kapcsolása, helyi mősorok felvétele és az
országos hálózatokon való közlése, illetve a hálózatba vonás által nyújtott reklámozási
lehetıség is vonzerı lehet a vállalkozói tıke mind nagyobb arányú bevonására.
Javasoljuk, hogy mind a települési, mind a kistérségi internetes portálra is kerüljön fel
jelen koncepcióból a rajzi mellékletek közül a 2. ábra, illetve a koncepció szövege
kivonatosan.
A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség támogatásával még szélesebb
körben ismertté lehet tenni e nemcsak a település, de a kistérség és a régió kulturális életét is
jelentısen befolyásoló fejlesztési szándékot, nem titkolva azt a célt sem, hogy a projekt
megvalósításához minél több befektetı jelentkezzen.
Természetesen minden egyéb lehetséges módon folyamatosan szükséges a piackutatás
mecénások, illetve a befektetıi tıke bevonására
Ezért marketing stratégiai terv szükséges a megvalósítás anyagi erıforrásainak
felkutatására és a bevont tıke ütemszerő felhasználására. Ez készülhet már a projektkoncepció
alapján is, hiszen elızetes tıkebefektetési igényfelmérésre mindenképpen szükség van ahhoz,
hogy tervezés egyáltalán szóba jöhessen. Az egyes ütemek, illetve létesítmények
megvalósításának elırehaladtával folyamatosan aktualizálni kell a marketing tervet.
Mindenképpen jelentıs marketing tevékenységnek kell megelıznie a projektet, melyre
a továbbiakban is folyamatosan szükség lesz.
Az autópályákon, a közutakon is kihelyezett reklámfelületekkel kell a figyelmet
felhívni a látványosságra.
A projekt indításától kezdve és üzemeltetésének ideje alatt is célszerő a projekt
gazdájának, a munkacsoportnak folyamatosan figyelemmel kísérni a további fejlesztések, és az
ehhez szükséges további területek megszerzésének lehetıségét. Ezáltal a remélhetıleg már
jelentıs hasznot termelı projekt létesítményeinek száma, illetve területe is növelhetı.
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Az elıkészítési fázis utolsó fontos feladata a területek feletti tulajdonjog megszerzése, a
szükséges mővelésbıl való kivonások elvégzése, mivel csak ennek megtörténte után lehet az
építési munkákat megkezdeni. Nincs szükség minden terület mezıgazdasági mővelés alóli
kivonásra, hiszen az állattartáshoz kellenek a legelık, a szántóföldek, továbbá a
rendezvényeket kivéve nincs olyan nagyléptékő projekt-elem, ami jelentısen megváltoztatná a
völgy jelenlegi hasznosítását. Csak a legszükségesebb mértékő beavatkozással lehet a
természet értékeinek megırzését biztosítani.
Az elıkészítı fázisban kiadási-bevételi szempontokat figyelembe véve csak jelentıs
mértékő ráfordítás, ebbıl eredıen negatív mérleg várható. Az elkészült infrastruktúra
üzemeltetési költsége is jelentkezik már.
I. ütem
Az engedélyezett tervek és a pályázati anyagok megléte elıfeltétele bármilyen hazai,
illetve uniós pályázaton való indulásnak. A projekt indításához szükséges anyagi erıforrások
megszerzése után /valószínőleg közbeszerzési eljárást követıen/, az elkészített kiviteli tervek
alapján lehet elkezdeni az építkezést.
A projekt megvalósítása során párhuzamosan lehet haladni a település
arculatváltásának, illetve a Hellén-völgy létesítményeinek kialakításával. A településen belül
elsıdleges a panzió építése, a völgyben pedig a terület védelmérıl kell elıször gondoskodni,
azaz meg kell építeni a határoló kerítésrendszert a beléptetı kapukkal. El kell kezdeni a
növénytelepítést a kerítés mentén sőrőn ültetett sövénynek megfelelı egyedekkel, pl. tujákkal.
A településen belüli nagyfeszültségő vezetékrendszer kiváltása után lehet az utcaképet,
a díszteret alakítani. A folyamatos fejlesztésekkel párhuzamosan sort kell keríteni a település
közútjainak rendbetételére is, ami elsısorban a szennyvízcsatorna beruházás megvalósítása
során ment tönkre.
A Szarafisz, és Rákóczi utcai épületek homlokzatának átalakításával, a polgármesteri
hivatal körüli közterület, a taverna átépítésével, a bölcsıde múzeummá való átalakításával, az
agóra, a görög játszótér, és a panzió megépítésével olyan egységes, központi mag alakulna ki,
mely köré a többi belterületi fejlesztések folyamatosan kapcsolódhatnának.
Elsı ütemben tehát ezeknek az építményeknek a megépítése célszerő az
infrastrukturális fejlesztésükkel együtt. A figyelemfelkeltı jelek, alkotások elhelyezésére már
az elsı ütemi beruházások megvalósítása során szükség van az idegenforgalom beindítása
végett.
A további településen belüli fejlesztések a pénzügyi források, lakossági /nem csak
anyagi jellegő/ hozzájárulások meglétének függvényében valósíthatók meg. A további
szálláslehetıségek kialakítása, bıvítése a projekt gazdaságos mőködésétıl is függ.
A településen kívüli fejlesztések során a durva tereprendezés után kell a Natura 2000
területek és magának a projekt területnek a körbekerítését, a terület közmővesítését, az
úthálózatot kiépíteni.
Az építési forgalom biztosítására a fı utat kell az építkezések befejeztéig nem végleges
szerkezettel megépíteni.
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A csatatér és a lelátó kialakításával már önállóan funkcionáló projektelem kerül a
völgybe.
Részletes talajmechanikai szakvélemény eredményétıl függıen lehet a Triera
bemutatóhelyét a „régi Váli-víz” patak medrének kiszélesítésével és a víz tóvá duzzasztásával
kialakítani. Mindenképpen szükséges lenne egy viszonylag nagyobb vízfelület a területen,
mivel a hajó igazán impozáns elem lenne a völgyben. Amennyiben mégsem lesz megoldható,
úgy a hajót a terepbıl kiemelve kell kiállítani. A Cikola tavi hajózásnak ekkor esetleg nagyobb
esélye lesz, bár az önállóan is figyelemfelkeltı látvány lenne a közúton közlekedık szemében.
Ezért ezek párhuzamos megvalósítása mindenképpen fontos feladat.
A település régi és már nem üzemelı szennyvíztisztító rendszerének megmaradt
elemeinek átépítését, az elsıdleges látványelemek elhelyezésével együtt szintén ebben az
ütemben kell megvalósítani.
A munkálatok során kitermelt és fölöslegessé váló földet a Parthenon helyén kell
deponálni, illetve az azt kiemelı halmot kell folyamatosan építeni belıle.
A gyalogos utak, lépcsık, sétányok kiépítése, a fenti elemek mevvalósulásával lehetıvé
váló szabadtéri rendezvények megközelíthetısége miatt szintén I. ütemi feladat.
Az elektromos hálózat kiépítése föld alatti vezetékfektetéssel valósítandó meg.
Hangulatos kandeláberek telepítésével lehet a szürkület beállta után a sétányokat
megvilágítani.
Ivóvízzel minden létesítményt el kell látni, a majdan ezekbıl keletkezı szennyvizet el
kell vezetni. A domborzati adottságokból következıen a gravitációsan összegyőjtött
szennyvizet fel kell emelni a települési hálózatba. Az átemelıt a csatatér területén kell
megépíteni a lelátótól messze, látványban olyan kiképzéssel, ami pszichológiailag sem okoz
ellenérzést. Itt is alkalmazhatók a görög építészeti elemek, illetve örökzöld körbekerítés. A
nyomóvezeték nyomvonala az Amphitheatrum melletti járda és lépcsı mellett építendı ki,
befogadó a Gavrilidisz utca és a sportpálya melletti földút sarkán megépített szennyvíz
fordítóakna.
A nagyléptékő, késıbb megvalósuló épületek megépítéséig is biztosítani kell a
nézıközönség részére az ivóvízellátást. Erre a célra konténereket kell telepíteni ideiglenes
jelleggel, és környezetbe illı homlokzati kialakítással.. A keletkezı szennyvíz elvezetése miatt
a konténereket a csatornahálózatba be kell kötni. Alkalmas helyszínként a völgy és a települési
hálózat végaknái közötti legközelebbi, védelem alá nem esı terület/ek/et lehet kijelölni.
Az elsı ütemben a hálózattal együtt elég az átemelı aknáját és nyomóvezetékét
megépíteni, szerelvényezésére és folyamatos üzemeltetésére a teljes kiépítettség után kerül sor.
Az I. ütemi projekt-elemek nyilvánosság elıtti megnyitására az elıbbiekben említett
létesítmények elkészítését, a fı-, és további bejáratok és jegypénztárak elhelyezését, virágosítás
és füvesítés elvégzését követıen kerülhet sor.
Az I. ütemben a kivitelezési és üzemeltetési költségeken túl már bevétel is jelentkezik,
de ez a további elemek megvalósítási költségeinek részbeni fedezetét kell, hogy biztosítsa.
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II. ütem
A településen belül II. ütemben az Aréna, illetve a bungalow-sor, és az erdei tornapálya
valósul meg. Megfelelı állami támogatás esetén a kistérségi oktatási centrum is elkészülhet az
iskola átalakításával. Ezzel párhuzamosan a mővelıdési ház is bıvülhet, ehhez is jelentıs
mértékő állami támogatás szükséges. Megfelelıen hasznosítható termek kialakításával - pl.
bowling pálya, mozi ... stb. - befektetıi tıke is bevonható a fejlesztésbe.
A völgy elemei közül az Amphitheatrum, a Parthenon és az alkotótábor szükséges
épületei készülnek el ebben az ütemben.
Az egész területen gyümölcsfák telepítésével az összképi hatás színesíthetı.
A II. ütemi beruházások megvalósításával gyakorlatilag teljessé válik az építészeti és
mővészeti elemek megvalósítása. Ekkorra már jelentıs nézıseregre lehet számítani, így a
személygépkocsival érkezık számára ki kell alakítani a parkolókat, útburkolatokat. Indulhat a
Dotto-járat.
Ezt követıen a 6-os fıutat a projekt-területtel összekötı út is megépülhet.
A teljes közmőhálózat kiépítése is ebben az ütemben fejezıdik be.
Várhatóan a II. ütemben az Aréna és az Amphitheatrum átadását követıen a kivitelezési
és üzemeltetési költségeken túl, az ezekben és a csatatéren szervezett rendezvényekbıl
származó bevétel optimális esetben már az önfenntartási költségeket fedezni tudja.
III. ütem

A III. ütemben lehet az állattartó területeket át-, illetve kialakítani és az állatokat a
végleges helyükön elhelyezni. Ekkor kerülhet sor a lovascentrum megépítésére.
A település teljes arculatváltásának befejezése is ebben az ütemben valósulhat meg a
bevételek, pályázati források függvényében.
A szervezett programoktól, a projekt megfelelı ismertetésétıl függıen már csekély
mértékő haszon is megjelenhet a teljes projekt megnyitása után.
Jelentıs haszonra csak évek múltán lehet számítani, mikor a megfelelı hazai és
nemzetközi propaganda, a Hellén-völgy rendezvényein résztvevık és remélhetıleg a
rendezvényeken túli üdülıturizmus is „hírét viszik”.
Az ütemezett intézkedési tervet az alábbi táblázat tartalmazza:
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ÜTEMEZETT INTÉZKEDÉSI TERV
1. sz táblázat
megvalósítandó feladatok, létesítmények megnevezése

megvalósítás forrása

elıkészítı munkák

döntéshozatal a megvalósítandó elemek körérıl

szükséges intézkedések

költségek és bevételek

képviselı testületi, illetve társulati határozat
meghozatala
kistérségi hatáskörben a résztvevık kiválasztása
és megbízása, feladatkör meghatározása

befektetés a mőködési
költségek biztosítására

koordinációs munkacsoport létrehozása

kistérségi társulás saját forrás

megvalósíthatósági tanulmány és elızetes környezeti
hatásvizsgálat készítése

kistérségi társulás saját forrás +
pályázati források

terv készítésére pályázat, terveztetés

marketing stratégia kidolgozása, marketing terv és
információs anyagok készítése, a projekt céljainak,
befektetési lehetıségeknek a megismertetése a médiákon,
illetve interneten keresztül, reklámfelületek kihelyezése

kistérségi társulás saját forrás +
pályázati források

pályázati anyag készítése, terv kidolgozása

folyamatos piackutatás mecénások, illetve a befektetıi tıke
bevonására

kistérségi társulás saját forrás

befektetés
befektetık meghívása, projekt ismertetése
területek feletti rendelkezési-, illetve tulajdonjog
megszerzése, a szükséges mértékő, végleges
mővelási ágváltoztatások elvégzése

település külsı területein

panzió

befektetıi tıke

Szarafisz és Rákóczi utcákban az épületek homlokzatának
átalakítása, épületek felújítása, a bölcsıde múzeummá
alakítása és berendezése
közterületek átalakítása /agora, játszótér, buszforduló
szökıkúttal/, burkolatok bontása és új burkolat építés

I. ütem

egyéb szükséges közmőkiváltások

taverna átalakítása

locsoló-, és ivóvízvezeték,
szennyvízcsatorna hálózat
kiépítése helyi átemelıvel,
elektromos ellátás

befektetés + üzemeltetési
ktg.

engedélyezési terv készítésee

befektetés+üzemeltetési
ktg+szállásdíjból bevétel

kistérségi társulás, illetve
tulajdonosok saját forrása +
pályázati források + mecenatura engedélyezési terv készítése, pályázati
anyag összeállítása
önkormányzati saját forrás +
pályázati források
befektetıi tıke

engedélyezési terv készítése

projekt-, és Natura 2000 területek körbekerítése, beléptetı
kistérségi társulás saját forrás +
kapuk kiépítése, jegypénztárak kialakítása, növénytelepítés,
pályázati források
csapadékvíz győjtı medencék kialakítása
durva tereprendezés, völgybeni útépítés (járható útalap),
csatatér és lelátó kialakítása fásítással, járda- és lépcsıépítés

engedélyezési terv készítése, pályázati
anyag összeállítása
kistérségi társulás saját forrás +
pályázati források + mecenatura

figyelemfelkeltı jelek építése, elhelyezése

mederbıvítés, gátépítés víz
duzzasztása

tó kialakítása, hajók kiállítása itt és a Cikola tavon
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kistérségi társulás saját forrás + részletes talajmechanikai szakvélemény
pályázati források + befektetıi elkészítése, engedélyezési terv készítése,
tıke és mecenatura
pályázati anyag összeállítása

befektetés

befektetés + üzemeltetési
ktg.
befektetés + üzemeltetési
ktg. + bevétel a
fogyasztásból
befektetés + üzemeltetési
ktg.

befektetés+üzemeltetési
ktg+programdíj bevétel

befektetés

befektetés+üzemeltetési
ktg+programdíj bevétel

ráfordítás és bevételek megjelenése

közmőbekötések

engedélyezési terv készítése, pályázati
anyag összeállítása

engedélyezett tervek alapján kiviteli tervdokumentációk készítése

településen belül
nagyfeszültségő elektromos
légvezetékek kiváltása

mőködési
ktg/bevétel

csak ráfordítás, negatív mérleg

közmővesítés

ütemezés
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kistérségi társulás saját forrás + engedélyezési terv készítése, pályázati
pályázati források + mecenatura
anyag összeállítása

Aréna
közmőbekötések, belsı úthálózat
kiépítése
bungalow-sor

befektetés+üzemeltetési
ktg+programdíj bevétel
befektetés+üzemeltetési
ktg+szállásdíjból bevétel

befektetıi tıke

kistérségi oktatási centrum

testvérvárosok támogatása +
pályázati források + befektetıi
tıke

II. ütem

mővelıdési ház bıvítése
tervpályázat, engedélyezési tervek
készítése épületre és közmővekre ,
befektetıi tıke felkutatása

Amphitheatrum

közmőbekötések

kistérségi társulás saját forrás +
pályázati források + befektetıi
tıke és mecenatura

Parthenon vízsugaras szökıkúttal

engedélyezési terv készítése, pályázati
anyag összeállítása+ befektetıi tıke
felkutatása

alkotótábor szükséges épületei

parkoló kiépítése, végleges útburkolatok

kistérségi társulás saját forrás +
pályázati források

Dotto-kisvonat beszerzése

befektetıi tıke

projekt területének közúti kapcsolatának kiépítése a 6 fıúttal

kistérségi társulás saját forrás +
pályázati források

engedélyezési terv készítése, pályázati
anyag összeállítása

befektetıi tıke

engedélyezési terv készítése + befektetıi
tıke felkutatása

önkormányzati saját forrás +
pályázati források +
testvérvárosok támogatása

engedélyezési terv készítése, pályázati
anyag összeállítása

engedélyezési terv készítése

III. ütem

juh-, és kecskefarm

esetleges közmőkiváltások

település arculatváltásának teljes befejezése

- 38 -

befektetés+üzemeltetési
ktg+bérleti díj és
programdíj bevétel
üzemeltetési ktg+ bérleti
díj bevétel

befektetés+ üzemeltetési
ktg + program díj
bevétel

befektetés+ fenntartási
ktg

befektetés + fenntartási
ktg+ bérleti díj

befektetés+ üzemeltetési
ktg + jegyekbıl bevétel

lovascentrum
közmőbekötések

befektetés + üzemeltetési
ktg.

várható önfenntartás

kistérségi társulás saját forrás +
pályázati források

befektetés+ fenntartási
ktg

befektetés+ üzemeltetési
ktg+ program díj bevétel

befektetés

programoktól függı várható
csekély haszon

erdei tornapálya

kiviteli
tervdokumentációk
készítése

elektromos vezeték hálózat
kiépítése térvilágításhoz

engedélyezett tervek alapján kiviteli tervdokumentációk készítése

engedélyezési terv készítése
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Projekt elem elhelyezésével érintett ingatlanok kimutatása
2. sz. táblázat
Projekt elemmel érintett ingatlan
neve

hrsz

érintett területe (m2)

Belterület
agora
autóbusz forduló
múzeum
Kistérségi Oktatási Centrum és Általános Iskola
arena
mővelıdési ház
görög játszótér
taverna
görög liget
Natura 2000 védelme alá esı terület
amphitheatrum

1053
751
727
1053
18654
617
2288
204
3522
89985
5539
93680
5736
3126
1070
4930
34259
19347

4
5
158
177
203
224
463/3
463/3
463/3
465
468/1
473/3
473/4
474
475
477/15

ligetek és sétányok
panzió
erdei tornapálya
apartman és bungalow terület
parkolóterület

S
Külterület
amphitheatrum
csatatér és lelátó, parthenon, lovascentrum, tó, kerítés
tó
amphitheatrum
tó és környéke, kerítés
parkosítás, kerítés
szobrász alkotótábor és mőhely, parkosított terület, kerítés
juh-, és kecskefarm
romkert

03/12
05/7
07
013/3
011
011
016/2
016/23 - /33

286542
4960
164617
2059
3238
34459
9631
55215
54667
37943

S

366790

Megjegyzés:
A területek nagysága közelítıleges, az egyes elemek késıbbiekben meghatározott
méreteitıl függıen változhat.
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Készítette:
Alba Geotrade Fıvállalkozó, Tervezı és Földmérı Zrt.
8000 Székesfehérvár, Óvoda u. 2.
2006. május

A dokumentáció az ALBA GEOTRADE Zrt. saját szellemi terméke,
melyet az 1999. évi LXXVI. törvény szerint szerzıi jog véd!
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