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Újszentmargita megújul
Az IKSZT létrehozása Újszentmargita településen 
címû pályázat megvalósításával újabb mérföldkôhöz 
érkezik településünk a fejlôdés útján. A Mûvelôdési 
Ház felújításával és kibôvítésével számos rendez-
vény és esemény talál új és minôségi szolgáltatáso-
kat nyújtó helyszínre. Az Európai Unió támogatásá-
val megvalósuló fejlesztés hosszú távú megoldást 
jelent a helyi közösségi élet számára.

A pályázat
A hetvenes években épült lapostetôs épület Újszent-
margita központjában helyezkedik el. A Mûvelôdési 
Ház jelenleg számos esemény helyszínét biztosítja, 
intézmények, helyi cégek és civil szervezetek rende-
zik meg itt legkülönbözôbb jellegû rendezvényeiket. 
Ugyanakkor Közösségi és Iskolai Könyvtár valamint 
Színházterem is helyet kap az épületben. Habár az 
épület állaga kielégítônek mondható, térszerkeze-
tét, méretét és befogadóképességét, valamint fel-
szereltségét tekintve nem mindenben felel meg az 
elvárásoknak.
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Célkitűzések, várható hatások
A problémák orvoslását egy komplex pályázat kere-
tein belül hajtjuk végre, amely az épület bõvítését, 
funkcionális és infrastrukturális megújítását tûzte 
ki céljául. A lapostetô helyett nyeregtetôt építünk 
az épületre, ezzel megoldjuk a térhiányból fakadó 
problémákat, hiszen gyakorlatilag egy új emelet ke-
letkezik az épületen. Az esélyegyenlôség biztosítá-
sa érdekében külsõ liftet építenek az épülethez, a 
korszerû szigetelôanyagok használata pedig a gaz-
daságosabb üzemeltethetôségnek kedvez. A meg-
újuló és kibôvülô épület akadálymentesített lesz, és 
igazodik a fenntartható fejlôdés uniós irányelvéhez. 

Fontos célkitûzésünk, hogy a piac és a templom 
sikeres projektjei után a Mûvelôdési Ház rendezé-
sével tovább egységesítsük Újszentmargita telepü-
lésképét. Az esztétikus élettér nagyban járul hozzá 
a helyiek otthonosságérzetének növeléséhez, és a 
turisták szemében is kedvezôbb színben tûnteti fel 
településünket. A projekt közvetlenül kihat Újszent-
margita és Folyás települések lakosságára, de az is 
célunk, hogy a közösségi szolgáltatások színvona-
lának növelésével a mikro – és kistérségi közösségi 
élet jelentôs helyszínévé váljon Újszentmargita.
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Támogatás
Az IKSZT létrehozása Újszentmargita településen 
címû projekt 2011. 03. 23 – 2011. 08. 19. között való-
sul meg. A pályázat kedvezményezettje Újszentmar-
gita Község Önkormányzata (4065 Újszentmargita, 
Rákóczi u. 125.). A projekt pályázati úton nyert tá-
mogatás igénybevételével valósul meg, az Európai 
Unió és a Magyar Köztársaság Kormánya által az Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében 
nyújtott támogatás összege 50 382 959 Ft.
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