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Szászberek Községi Önkormányzat

SAJTÓKÖZLEMÉNY
ÚJ KÖZÖSSÉGI ÉPÜLET ÁTADÁSA SZÁSZBERKEN
A Kohner örökség megőrzése című projekt Izlandtól, Liechtensteintől és Norvégiától az EGT
Alapok és a Norvég Alapok révén közel 400 ezer Euró támogatásban részesült.
A projekt célja a szászberki Kohner örökség értékeinek felkutatása, az örökség
megismertetésén keresztül a lokálpatriotizmus erősítése és a szászberki identitástudat
fokozása.
E cél elérése érdekében:
- felújításra került a templom melletti Kohner kocsi szín épülete,
- az épület közösségi térré alakult, amely a szászberki társadalmi szervezetek
együttműködését is szolgálja.

A projektgazda szászberki önkormányzat egy olyan épületet tud ezzel a projekttel megmenteni a
teljes pusztulástól, amely a község történelmének része, egyben létesíteni egy olyan nagy
alapterületű közösségi helyet, ahol a falu lakossága és a környező településekről tanulni odajárók
szüleikkel együtt elférnek egy-egy rendezvényen.
Az épület teljes külső és belső felújítása megtörtént: tetőfelújítás, bádogos szerkezetek és külsőbelső nyílászárók cseréje, válaszfalak bontása, burkolatok cseréje, udvar rendbetétele. A
kivitelezést a Böjtös-Bau Kft végezte, a munkálatok a március legvégére fejeződtek be.
Az épület központi tere a kiállítótér, amely közösségi programok, rendezvények lebonyolítására
szolgál majd. Kisebb létszámú csoportok esetén a tér mobilparavánokkal felosztható. A teremhez
egy kisebb raktárhelyiség is kapcsolódik. A kiállítóteremtől délre fekvő helyiség a fogadótér – a
főbejáraton át ide érkezik a látogató, ahol információs pult és mosdók várják. A kiállítóteremtől
északra fekvő helyiségek tájház-jellegű kialakítást kapnak: egy bemutató jellegű konyha, egy
cselédszoba és egy tároló kamra kerül kialakításra.
Az önkormányzat partnere a megvalósításban a Szászberek Községért Közalapítvány, hiszen a
projekt nagyon fontos célja a helyi közösség erősítése, a civil élet megerősítése, amely
elengedhetetlen ahhoz, hogy Szászberek vonzó, élhető és fiatalos 21. századi településsé váljon.
A projekt az EGT Alapok finanszírozásával valósul meg.

A projekt összköltsége 123.186.827 Ft /417.440,96 EUR
A támogatás összege: 117.027.485 Ft / 396.588,91 EUR
A támogatás intenzitása 95%
A projekt időtartama: 2016. május – 2017. március 31.

