
Hazai Egyházi és Nemzetiségi Támogatások program (2021) 

Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások támogatása keretében 

 

Kőből házat, igékből várat- Templomfelújítás és kapcsolódó munkálatok 

Pályázati azonosító: EEÖR-KP-1-2021/1-001115 

Támogatási összeg: 15.000.000,- Ft, melyből megvalósult: 

 17 kWp napelemes rendszer telepítése - Kivitelező: NVSOlar Energia Kft.  
 A templom nyílászáróinak javítása/cseréje, lazúrozása - Kivitelező: Szvák Pál e.v. 
 A toronysüveg faszerkezetének lazúrozása, a templombelső részleges festése - Kivitelező: Kecskés Norbert           
      e.v. és GOMB-VILL Kft. 
 Az elektromos hálózat korszerűsítése, fejlesztése - Kivitelező: Molcsán Ferenc György e.v.  
 A templom fűtés korszerűsítése hűtő/fűtő klímákkal - Kivitelező: Zero Klíma Kft. 

A beruházásoknak köszönhetően csökkent a templom épületének nyílászárókon keresztüli hővesztesége, 
biztonságos lett az elektromos energia ellátása, megoldódott a tető árnyékolása, a templom 
temperálása/fűtése, melyhez a megtermelt napenergiát használjuk.  

A beruházást támogatta Magyarország kormánya (2021) 

_________________________________________________________________________________ 

   

 

2022. június 27 – július 1 közötti gyermektáborunkat 

a Miniszterelnökség kezelő szerveként eljáró Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

az egyházi közösségi célú programok támogatása keretében 

EKCP-KP-1-2022/3-000091 pályázati számon  

400.000,- Ft-tal támogatta,  

amiből  200.000,- Ft a táborban szükséges eszközök, játékok vásárlására és  200.000,- Ft 
ebédeltetésre és belépőkre fordítható. 



_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

A Miniszterelnökség kezelő szerveként eljáró Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a 

„Kőből házat, igékből várat – Templomfelújítás és kapcsolódó munkálatok” 

támogatási cél megvalósítását az  

EEÖR-KP-1-2021/1-001115 pályázati számon 

15.000.000,- Ft-tal támogatja. 

Ennek keretében valósul meg a templom elektromos hálózatának fejlesztése-
korszerűsítése; energetikai fejlesztés-korszerűsítés; nyílászárók cseréje-javítása; festés-

mázolás és bádogos munkák. 

_________________________________________________________________________________ 

Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása 
EGYH-KCP-19-1306 

 

 

A támogatás célja: Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása.  

A projekt címe: „Viseljetek gondot magatokra, és a rátok bízottakra.” 

A projekt célja: az egyén, a család, a közösség egészséges fejlődését elősegítő programok megvalósítása, és az 
ehhez szükséges technikai háttér fejlesztése volt. 

A támogatás kódja: EGYH-KCP-19-1306 

A támogatás összege: 400.000,- Ft. 

 



 

A támogatott tevékenység: 

1. Programok 

A Szarvasi Református Egyházközség szervezésében valósult meg a „Viseljetek gondot magatokra, és a rátok 
bízottakra” program a Szarvasi Református Templomban (5540 Szarvas, Vasút u. 66.), melynek célközönsége a 
gyülekezet tagjai és más érdeklődők voltak. 

A programok címe: 

1/1. Az egészséges identitás forrása. Előadó: Dr Tolnay Lajos. Időpont: 2019. 06. 01. 

1/2. Közös döntéseink – az életet védelmező család. Előadó: Dr Tolnay Lajos. Időpont: 2019. 06. 01. 

1/3. Asszertivitás – önérvényesítés. Előadó: Dr Veress Sándor Péter. Időpont: 2019. 10. 19. 

A támogatás felhasználása: 

      A támogatás összegéből kerültek kifizetésre az előadói díjak.  

2. Beruházás 

A támogatás felhasználása:  

A támogatásból a programok megvalósításához szükséges audio-vizuális technikai háttér  fejlesztése  is 
megvalósult.  

A támogatott tevékenység 
Magyarország Kormánya és a Miniszterelnökség támogatásával valósult meg! 


