
Pályázó: Balsa Község Önkormányzata 

Projekt megvalósulásának helyszíne: 4468 Balsa, Fő tér 1. 

Támogatás összege: 3 048 106 Ft. 

Projekt címe: Közösségi zenepavilon és szoborinstalláció létesítése Balsa község főterén 

 

Projekt rövid bemutatása: 

A projekt megvalósítása teljes mértékben összhangban van a pályázati felhívás céljával. A 

Zenepavilon és a hozzá kapcsolódó szobor installációkkal egy olyan közösségi tér valósult meg, 

mely alkalmas idényjellegű zenei koncertek, tájspecifikus kiállítások és hasonló szórakoztató 

rendezvények megtartására.  

A fejlesztés keretében megvalósított zenepavilon, megjelenésében és kialakításában is a helyi 

épített és természeti környezethez igazodik. Az építményhez kapcsolódó kerti csobogó egy 

halászfiút ábrázol, ponttyal a kezébe, valamint egy korsóból vizet öntő kislányt. Eme díszítő 

elemekben is visszatükröződik a település és környezetének fő természeti adottságai, a TISZA 

és a HAL.  

A projekt célcsoportját elsősorban a település lakossága másrészt a településen átutazók és a 

térségben élők alkotják. 

A zene pavilon és a hozzá kapcsolódó kültéri installációk kivitelezése a tervek szerint történt 

meg. A zenepavilon terheit beton pontalapok közvetítik az altalajra. Az épit́mény 

tartószerkezete oszlopokon álló hagyományos fa ácsszerkezetű, fenyőfa anyagú 

fedélszerkezettel, a tervlapokon megnevezett keresztmetszetekkel. A beépit́ett faanyagok láng-

, rovar- és gomba mentesit́ettek. A látszó faszerkezetek fehér szińű lazúrozott felülettel 

készültek. A tetőfedés anyaga üvegfátyol betétes bitumenes zsindely, szegecsekkel 

átlapolásokban rögzit́ve, téglány formájú, palaszürke kivitelben. A zsindelyfedés alá 

rendszerazonos bitumenes alátéthéjazatot helyeztek el. Az épit́mény körül, az épit́ési munkák 

befejezését követően, a tereprendezés megtörtént. A tervezett beruházáshoz a közművek a 

pavilon épületnél rendelkezésre álltak, a meglévő hálózatra való rákötés megtörtént. A tervezett 

zenepavilonban világit́ás és elektromos csatlakozás elkészült. 

A kültéri csobogó alapsikként egy minimum 15m vastag vízzáró betonaljzatra épült a megfelelő 

kavicságyazattal. A szakipari szobrászati elemek váza fém acél váz melyre térhálósított beton 

és műgyanta kombináció technológiával került kialakításra szikla-kő utánzat. Az emberi alakok 

faragott polisztirolból műgyantás felületburkolattal készültek Műgyantás és kültéri dekorációs 

festés és felületkezelés biztosítja felületek esztétikus megjelenését és a kültéri 

igénybevételekkel szembeni ellenállóképességet. 

A pályázat keretében megvalósított „BALSA” felirat faragott szintén polisztirolból, műgyantás 

felületburkolattal valósult meg. 

A projekt megvalósításával közvetlen gazdasági hatásokkal nem számoltunk, hiszen a település 

főterén elhelyezendő Zenepavilon mindenki számára díjmentesen látogatható. A fejlesztésből 

az Önkormányzatnak közvetlenül bevétele nem származik.  



A megvalósult beruházásnak leginkább közvetett gazdasági hatásai lehetnek. Javul a 

településkép, így javul a település lakosságmegtartó képessége, valamint nő a település 

idegenforgalmi és gazdasági vonzereje is.  

A fejlesztés az együttműködések kialakítását is elősegíti, mivel akár szomszédos települések 

bevonásával a Zenepavilonban különböző zenei rendezvények esetleges kulturális kiállítások, 

előadások megszervezésére is lehetőség nyílik. Ezek a hatások elsősorban a település lakosságát 

érintik, illetve az együttműködések következtében a környező települések lakosságára is hatást 

fognak gyakorolni. 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 


