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Medina Község Önkormányzata az Emberi Erőforrás Operatív Program támogatási rendszerén 

keresztül sikeresen pályázott a „A medinai közösségi művelődési intézmény- és 

szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című EFOP-4.1.7-16-2017-

00039.pályázati kiírásban.  

A 2017.12.12-i támogatói döntés értelmében a pályázat megfelelt a pályázati kiírásban 

meghatározott tartalmi értékelési szempontoknak, ezért 19.598.263 Ft vissza nem térítendő 

támogatásra jogosult. 

A támogatás intenzitása: 100 % 

A projekt időszaka: 2018.01.01. – 2019.12.31. 

A projekt által éríntett ingatlan: Művelődési ház, Medina, Kossuth Lajos utca 11. 111 hrsz. 

A projekt címe: „A medinai közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást 

segítő infrastrukturális fejlesztései” 

A projekt során egy Medina múltját méltón képviselő 90 éves épület került korszerűsítésre, törekedve 

arra, hogy az épület méltóságát megőrizzük és a mai kor fejlődési, felújítási követelményeinek 

megfeleltessük. Legfőbb célunk a közösség élet építése, bővítése, lakosság létszámának növelése a 

lakosság szám megtartása. A település vezetésének egyik kiemelkedő célja a helyi kulturális élet 

megőrzése és fellendítése. Medina azon szerencsés települések közé tartozik, ahol az egy főre jutó zenész 

a legmagasabb a környéken. Ezt a hagyományt igyekszik tovább adni a fiatal generációnak, zenei 

szakkörök formájában, és a helyi feltörekvő zenekarok és korúsok próbatermének biztosításával. A 

hagyományőrzés megmutatkozik a kézművesség területén is, mint a csuhéjból készített játékok, a 

nemezelés technikájának megtanítása, vagy az ünnepnapokhoz kapcsolható adventi koszorúk készítése, 

tojásfestés, hangszerkészítés. A foglalkozások megvalósulásához szükséges a helyi civil szervezetek 

mellett a helyi pedagógusok bevonása akik kisgyermekkortól ismerik a település ifjúságát. Medináról 

elmondható, hogy a lakosság összetétele fiatalodik, egyre több kisgyermek születik, akiket már óvodás 

kor előtt igyekezünk összefogni klubfoglalkozások keretében, ahol a gyerekek mellett az anyukák is 

találkozhatnak egymással és tapasztalatokat cserélhetnek.  

Ezen programok megvalósulása egy felújított épületben lehetséges, ezért a beruházás során a tanulást, 

képzést, szakköröket, csoportokat befogadó klubhelység került kialakításra, és a nagyobb létszámot is 

befogadó próbahelység, ahol színjátszókör, illetve táncpróbák tartása is megvalósítható. A 

foglalkozásokhoz kapcsolódó kiszolgáló helységeinek átalakításával egy modern mosdó, öltöző, konyha 

biztosítja a komfort érzetet az itt tartózkodás során.  



A programok elengedhetetlen kiegészítői a technikai feltételek, ezek a projektor, a hangosítóberendezés, 

számítógép, nyomtató, televízió, interaktív tábla biztosítja ezen feltételeket. Melyek használata minden 

korosztály számára korlátlanul biztosítva vannak.  

A kényelmi szempontokat az új kanapé, a kényelmes székek, az asztalok biztosítják. A település méltón 

büszke lehet az eddigi civil és nem civil szervezetek által elnyert elismerésekre, kupákra, oklevelekre, 

melyeket egy kiállító szekrényben mindenki megnézhet és a további elismeréseket gyarapíthatja.  

A komfortérzet biztosítása elengedhetetlen része mind a foglakozásoknak, mind az előadásoknak az 

állandó kellemes hőmérséklet biztosításával, ehhez a pályázat lehetőséget biztosított a mai kor 

követelményeinek megfelelő hűtő-fűtő berendezések kiépítésére.  

A legfőbb cél az épület maximális kulturális tevékenységekre történő kihasználása és az 

esélyegyenlőségek megvalósítása a településen minden esteben figyelembe véve és szem előtt tartva a 

helyi igényeket.  

 

Pályázó: Medina Község Önkormányzat, 7057, Medina, Kossuth Lajos utca 59. 

Képviselő: Vén Attila polgármester 

 


