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A fejlesztés bemutatása:
A lovászpatonai Újhegy elnevezésű zártkerti szőlőhegy mélyen beágyazódott a
település gazdasági és kulturális életébe. A grófi időktől kezdve minden
„valamirevaló” lovászpatonai embernek volt parcellája a hegyen. A lakosság egy
részének elvándorlása illetve elöregedése következtében számos zártkert mára
gondozatlan lett. Ennek ellenére még mindig egyfajta „rangot” jelent a településen
„Újhegyi zártkert tulajdonosnak” lenni. Ennek megfelelően fiatalok is vásároltak az
utóbbi években telkeket az idősebb lakosoktól. A fejlesztésnek köszönhetően
javulnak a termelési feltételek, a vadvédelmi kerítés hatására jelentősen csökkenni
fog a gazdasági kár. A gazdálkodók megerősítést kapnak, hogy lehet és érdemes
mezőgazdasági tevékenységet folytatni a relatíve kicsi területeken. Az így elérhető
minőségi terményeknek van piaca. A másfajta főfoglalkozás mellett, a zártkerti
gazdálkodás mindenkinek plusz jövedelem forrást biztosít, a helyi fajtákkal
egészségesebb, betegségeknek ellenállóbb élelmiszerhez juthatnak, s nem utolsó
sorban megőrzik és ápolják a helyi mezőgazdasági hagyományokat, ami a közösség
összetartozásának fontos szegmense. A utak felújításával minél több zártkert
tulajdonos kap kedvet a zártkert látogatására, hogy ott a szabadidejét akár pihenéssel,
akár hobbiszerű gazdálkodással töltse.
A lovászpatonai Új-hegy szőlőhegy ivóvízzel és villamos hálózattal ellátott. A
legnagyobb gondot az utak rossz állapota okozza. Nagyobb esőzésekkor a murvás
utak a lemosódás miatt komoly károkat szenvednek. A zártkertekhez vezető utak
fejlesztése kulcsfontosságú a zártkertek revitalizációjához, a jó megközelíthetőség
hozzájárul a területek művelésben tartásához. A néhány éve létrejött, országos
közúton kitáblázott, Újhegyi Levendulasziget Kertészet megtekintése és termékeik
vásárlása miatt megnövekedett a turista forgalom is az Újhegyen. Célunk, hogy
személygépkocsival az év bármely évszakában időjárási viszonyoktól függetlenül
megközelíthetők legyenek a felújított utakon a zártkertek. A zártkertben gyakoriak a
vadkárok, mely ellen hatékonyan csak vadkerítéssel lehet fellépni. Célunk a zárkert
vadkerítéssel való teljes lezárása, melyhez adottak a feltételek, mivel a zártkert teljes
területét önkormányzati út határolja, amelyen a kerítés elhelyezhető és fenntartható.

I. Zártkerti utak felújítása
A lovászpatonai Újhegy szőlőhegy a településtől délnyugatra az 1800-as évek elején
tervszerű parcellázás módszerével került kialakításra, a zártkertet kettéosztó út két
oldalán szimmetrikusan futó telekhatárokkal. A hegy egyik vége a faluból Vaszar
felé menő murvás útról közelíthető meg, a másik vége a Pápa felé vezető országos
közúthoz csatlakozó szintén murvás útról. A zártkerteket kettéosztó út lejtése
csekély, viszont a két bejövő úton jelentős a szintkülönbség, ezért ezeket nagyobb
esőzésekkor komoly károkat okoz az erózió. A murvás út a jelenleg a rendszeres
kátyúzás ellenére rossz állapotban van. Az útfejlesztés mind a 156 zártkerti ingatlant
érinti.
Az útfelújítás során a következő munkálatok készültek el:
- a beépítéshez szükséges útépítési dolomit leszállítása 1564,5 m3 mennyiségben,
- Útépítési dolomit beépítése( földtükör készítés és tömörítés, beépítés, profilozás,
végső tetőszelvény kialakítása,és tömörítése, földpadka készítése) 1564 m3
- Úttükörbők kikerülő alkalmatlan föld kiszedése, elszállítása 700 m3,
- az útba M56 frakciójú zúzott kő kerül gépi bedolgozással, mely helyi alapanyagnak
számít, mivel lovászpatonai vállalkozó tulajdonában és üzemeltetésében lévő közeli,
ugodi kőbányából származik.
II. Vadkerítés létesítése
A vadkerítés a zártkerteket körülvevő, önkormányzati tulajdonban lévő 1202 és 1358
hrsz-ú ingatlanokon létesült 2670 m hosszúságban, 5 m-es kiosztással, s,7 m
magassággal. Két végén zárható kapuval. A vadkerítés építés valamennyi zártkerti
ingatlant érinti.
A vadkerítés létesítésében együttműködési megállapodás alapján együttműködünk a
területen a vadászati jogot gyakorló Csángotaér Tulajdonosi Vadásztársasággal. A
vadásztársaság a kerítés kijelölésében és karbantartásában fog segítséget nyújtani,
továbbá figyelmet fordít arra, hogy a szőlőhegy környékén a vadak kártételét
rendszeres vadriasztással gátolja. Együttműködünk még a zártkert tulajdonosok által
alakított Kertbarát egyesülettel is, melynek hivatalos nyilvántartásba vétele még nem
történt meg, de évek óta választott vezetőséggel és rendszeres taggyűléssel folytatja
tevékenységét. A zártkert tulajdonosok a önkéntes munkával segítik a fejlesztést a
vadkerítés nyomvonalának kitisztításával, amely egyben a zártkerti ingatlanok hátsó
részét átláthatóvá és rendezetté teszi.
Az elnyert támogatás összege: 24.666.029,- Ft.
A támogatás intenzitása: 100 %
Támogató: Agrárminisztérium
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