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Szelevény-Csépa Vadásztársaság a "Civil szervezetek tevékenységének
támogatása" elnevezésű helyi LEADER felhívásra „Szelevényi
vadászház "B" épületének felújítása” címmel támogatási kérelmet
nyújtott be 2018. március 21. napján. A Támogató a kérelmet elbírálta
és támogatásra alkalmasnak minősítette, mely alapján 4.980.373 Ft
vissza nem térítendő támogatást nyert a Vadásztársaság, a támogatás
intenzitása 95 % volt.

A Szelevény-Csépa Vadásztársaság a projekt keretében a tulajdonában
lévő, Szelevény, Kossuth L. út 38. szám, 220/2 hrsz alatt található
Vadászház "B" épületének felújítását valósította meg, mely az egyesület
minden napi és zavartalan működéséhez elengedhetetlen. A tulajdonos
forráshiánya miatt évek óta nem tudta a szükséges felújítási és
állagmegóvási munkákat elvégezni, ezért az épület leromlott,
elöregedett, felújítása elengedhetetlen volt. A Vadászház "B" épülete
egyébként a vadászatra érkező vadászok vendégházaként, és az egyes
rendezvényeken részt vevők közösségi helyeként funkcionál. A felújítás
nagyban hozzájárul egyesületünk hatékony, sikeres működéséhez,
hosszú távú fenntarthatóságához.
A projekt megvalósítása során az alábbi felújítási munkák valósultak
meg:
Energiahatékonysági fejlesztésként az épület homlokzati falai
hőszigetelő képességének növelése, a homlokzati falak utólagos
hőszigetelésével lett megoldva.
Az energiahatékonysági fejlesztés másik fontos eleme volt, hogy a
hagyományos homlokzati nyílászáró-szerkezetek a legújabb energetikai
jogszabályi előírásoknak megfelelő 6 kamrás hőszigetelt üvegezésű
ablakokra lettek cserélve a bejárati előtér helyiség határoló falaiban. A
nyílászáró szerkezetek cseréje azért vált szükségessé, mert a korábban
beépített homlokzati nyílászárók igen rossz állapotúak voltak.
A vadászház korábbi megközelítése, használata mozgássérültek
számára csak nagy nehézségek árán, vagy egyáltalán nem volt
megoldható. A Vadásztársaság vezetősége és tagsága is szerette volna
elérni, hogy a több település területén működő szervezet
rendezvényeire a kerekesszékkel érkezők is segítség nélkül tudjanak
bejutni az épületbe, és akadálymentes WC használatra is legyen
lehetőség. A tusolóként használt helyiség méretei alkalmasak voltak
akadálymentesített WC kialakítására. Ajtó és padlóburkolat cserével,

az oldalfalak csempeburkolásával, kimondottan akadálymentes
használatra tervezett szaniterek, berendezési tárgyak beépítésével az
akadálymentesített WC-vel szembeni elvárások teljesítve lettek.
Az előtér és közlekedő helyiségek mozaiklap és parketta
padlóburkolata csúszásmentes GRES padlóburkolatra lett cserélve.
A vadászház fontos közéleti szerepe miatt fontos volt, hogy az épület
belső megjelenésében is méltóképpen reprezentálja az intézményt. A
belső megjelenés megújításával járó felújítás eredményeként
a
legtöbbet használt helyiségek (előtér, közlekedő)
falfelülete és
mennyezete újra lett festve.
Az eszközbeszerzés részeként beszerzésre került a
energiafelhasználást alkalmazó 1 db napelemes reflektor.

megújuló

A projektet úgy valósítottuk meg, hogy az a Tiszazugi LEADER HACS
illetékességi
területén
megtalálható,
környezeti
adottságokra,
természeti értékekre épüljön. A fejlesztés megvalósítása által
hozzájárulunk a térség helyi sajátosságaihoz, elősegíthetjük a térség és
a település gazdasági fejlődését.
A projektünk megvalósításával hozzájárulunk a vidéki élet feltételeinek
javításához, a térség adottságaira épülő, fenntartható fejlődést biztosító
gazdaság- és területfejlesztés céljaihoz.
A szépen, igényesen felújított Vadászházba több vadász és látogató
érkezhet, mely a település gazdaságára is hatással lehet. A felújítással
hozzájárultunk a térség környezeti állapotának megőrzéséhez és
fejlődéséhez.
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