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BESZÁMOLÓ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

A Balmazújvárosi Római Katolikus Egyházközség, a Demecseri Római Katolikus
Egyházközség és a Hortobágyi LEADER Közhasznú Egyesület 2014. november 28. napján
pályázatot nyújtott be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kirendeltségéhez, melyet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2014. október
15. napján kelt támogatató határozatában foglaltak szerint támogatásra érdemesnek ítélt. A
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal döntése értelmében a Hortobágyi LEADER
Közhasznú Egyesület bruttó 1.100.000,- Ft összegű, a Balmazújvárosi Római Katolikus
Egyházközség bruttó 2.779.694,- Ft összegű, míg a Demecseri Római Katolikus
Egyházközség bruttó 22.176.084,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült, a

1

támogatás intenzitása 100%-os. A projekt megvalósításának része volt a 2015 május 25.
napján megrendezésre került közös hortobágyi kirándulás is.
A projekt keretében az alábbi tevékenységek kerültek megvalósításra:
A projekt két fő pillérre épült. Az egyik pillére a közösségépítő, formáló rendezvények,
foglalkozások megvalósítása volt Balmazújvároson és Demecserben, a másik pedig a
beruházás jellegű fejlesztések megvalósítása volt. Ezen elemeket egészítették ki a két
egyházközségben közösen szervezett mentálhigiénés előadások és rendezvények, a családi
napok, illetve a közös kirándulás.
A közösségépítő rendezvények bemutatása
A

Hortobágyi

LEADER

Közhasznú

Egyesület szervezésében 2014. december 13.
napján

valósult

meg

a

projekt

első

rendezvénye Demecserben, a római katolikus
templomban. A mentálhigiénés előadás,
foglalkozás keretében interaktív beszélgetés
zajlott a jelenlévők között. A rendezvény
programját színesített a Képmás zenekar által
tartott előadás.
A következő mentálhigiénés előadás 2014.
december 15. napján került megrendezésre
Balmazújvároson,

a

római

katolikus

templomban. Az egész napos rendezvényen
meghívott vendégként a Forrás Lelki Segítők
Egyesülete vett részt.
2014. december 17. napján Demecserben, a római katolikus templomban, míg 2014.
december 18. napján Balmazújvárosban, a római katolikus templomban kerültek
megrendezésre a soron következő mentálhigiénés előadások és foglalkozások. Mindkét
alkalommal meghívott vendégként az Emberi
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Erőforrások Minisztériuma Debreceni Javítóintézetének előadását tekinthették meg a
rendezvényen

résztvevők,

illetve

folytathattak

beszélgetést

a

Javítóintézetben

élő

gyerekekkel.
Az utolsó demecseri mentálhigiénés előadás 2014. december 18. napján került
megrendezésre. Az egész napos interaktív előadások és foglalkozások programjait a Pankotai
József plébános és Kocsis Gábor plébános foglalkozási, valamint a Forrás Lelki Segítők
Egyesületének előadása is színesítette.
Az utolsó balmazújvárosi mentálhigiénés
előadás 2014. december 20. napján került
megrendezésre. Az egész napos interaktív
előadások és foglalkozások mellett meghívott
vendégként

Pankotai

József

plébános,

valamint a Képmás zenekar vett részt.
A projekt keretében az első családi nap 2015.
május 24. napján került megrendezésre
Balmazújvároson a római katolikus templom,
illetve a plébánia épületében. A családi napon
kicsiknek és nagyoknak szóló előadások és
foglalkozások

kerültek

tartásra,

emellett

pedig ismertetésre kerültek a jelenlévők számára a keresztény pünkösdi hagyományok. A
családi napra Demecserből is érkeztek résztvevők Pankotai József plébános vezetésével.
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A két egyházközösség közötti kapcsolat erősítése érdekében a demecseri és a balmazújvárosi
egyházközség tagjainak részvételével hortobágyi kirándulás került szervezésre. A jelenlévők
környezeti oktatás és nevelés keretében ismerkedhettek meg a természeti értékekkel
szakvezető segítségével.

A projekt utolsó rendezvénye, azaz az utolsó családi nap 2015. május 28. napján került
megrendezésre Demecserben. A családi napon
megtartott előadásokon és foglalkozásokon
mind

a

kicsik,

mind

pedig

a

nagyok

megtalálták a kedvükre való elfoglaltságot.
Emellett a jelenlévők megismerkedhettek a
keresztény pünkösdi hagyományokkal.
A családi napra Balmazújvárosból is érkeztek résztvevők Kocsis Gábor plébános vezetésével.
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A beruházás jellegű tevékenységek bemutatása
A beruházás jellegű fejlesztések keretében Balmazújvároson kerítésépítés valósult meg a
plébánia épülete körül. A plébánia épületének északi és keleti oldalán a korábbi igen leromlott
állapotú, több helyen toldott, foldott drótkerítés helyett megtörtént a téglakerítés építése. Az új
kerítés 2 m 10 cm magasságban, 60 méteren keresztül került elhelyezésre.

Beruházás jellegű tevékenységként Demecserben megvalósult a templom felújítása, mely
keretében megtörtént a templom tetőcseréje, a külső és belső vakolat, az ereszcsatorna és a
nyílászárók cseréje. A homlokzaton a meglazult vakolatrészek eltávolítása, javítása, a
felületek tisztítása, nedvességének kezelése, alapozása, glettelése, festése megvalósult. Az
épület körül kavicsszivárgó került létesítésre a falban lévő nedvesség kezelésére.

A projekt megvalósítása 2015. május 28. napjával zárult.
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A projekt által elért eredmények
Az egyes rendezvények alkalmával, az irányított beszélgetéseken részt vett a két
egyházközség vezetője, Kocsis Gábor plébános, és Pankotai József plébános is, akik
mentálhigiénés előadásaikkal segítették a résztvevőket lelki problémáik megoldásában. A
jelenlévők interaktív foglalkozások keretében oszthatták meg nehézségeiket egymással,
tehették fel kérdéseiket a plébánosoknak, akik készséggel válaszoltak a részvevőknek,
valamint segítették a jelenlévőket problémáik megoldásában. A plébánosok személyes,
négyszemközti meghallgatás lehetőségét is biztosították a résztvevők számára. A közös
rendezvények nemcsak az egyéneket segítették problémáik megoldásában, azzal hogy a
rendezvény

folyományaként

további

lehetőséget

biztosított

számukra

a

későbbi

konzultációkra, hanem továbbá erősítette a térségek közötti együttműködést, hiszen az egyház
község tagjai megismerhették egymást, szoros kapcsolat jött létre közöttük. Emellett a
jelenlévők rövid betekintést nyerhettek a LEADER programok, pályázati lehetőségek
jelentőségébe is. A projekt fontos eredménye, hogy a megvalósított rendezvényeknek a
későbbiekben is lesz folytatása az egyházközösségek életében, hiszen a kapcsolat, az
együttműködés fenntartása érdekében az elkövetkező években is fognak megvalósulni közös
programok. A rendezvények, a közösségépítő tevékenységek megvalósításán kívül a projekt
tevékenységeinek fontos eredménye a Balmazújvárosi Római Katolikus Egyházközség által a
plébánia körül tervezett kerítés megépítése, valamint a Demecseri Római Katolikus
Egyházközség esetében a templom megújítás első ütemének megvalósítása volt, mely
beruházásokra az egyházközösségeknek önerőből nem lett volna lehetőségük.
Hortobágy, 2015 május 31.
…………………………
Pankotai József
plébános
Római Katolikus Egyházközség

…………………………
Kocsis Gábor
plébános
Római Katolikus Egyházközség

…………………………
Dr. Orcsik István
elnök
Hortobágyi LEADER Közhasznú Egyesület
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