
 
 

Tisztelt Olvasó! 

 
Örömmel adunk tájékoztatást arról, hogy a Téti Evangélikus Egyházközség sikeres 
pályázatot nyújtott be a Magyarország Kormánya által kiírt Magyar Falu Program 
keretében meghirdetett „Helyi egyházi közösségi terek fejlesztése" elnevezésű 
alprogramra. 
 
A pályázati lehetőségek az alábbiak voltak: 
 
1. Egyházi tulajdonban lévő, használaton kívüli épület felújítására, bővítésére 
pályázhattunk (a maximálisan igényelhető támogatás összege 15 millió forint volt) 
Egyházközségünk a parókia udvarán lévő – jelenleg használaton kívüli – 
épület felújítására pályázott. Az elnyert támogatási összeg 14.986.000,- Ft. 
Az épület felújítása során egy olyan sokfunkciós közösségi épületet szeretnénk 
kialakítani, amely a legkülönfélébb programoknak nyújthat helyszínt; egyházi 
közösségi alkalmak utáni szeretetvendégségeknek, asztalitenisz vagy csocsó 
„bajnokságnak”, kézműves foglalkozásoknak, zenekari próbáknak, egyéb közösségi 
rendezvényeknek. 
A parókia épületében lévő gyülekezeti terem – természetesen – a jövőben is a 
gyülekezet céljait fogja szolgálni, továbbra is a presbitergyűlések, vezetőségi 
megbeszélések, különböző egyházi értekezletek, kisebb létszámot gyülekezeti 
alkalmak lebonyolítására fogjuk használni.  
 
2. Egyházi közösségek által szervezett programokra, ehhez kapcsolódó 
működési költségekre és eszközbeszerzésre is lehetett pályázni (a maximálisan 
igényelhető támogatás összege 5 millió forint volt) 
Pályáztunk projektor beszerzésre, hangszerekre, a felújítandó épületbe székekre, 
padokra, kültéri rendezvényeink lebonyolításához rendezvénysátorra, zenei és egyéb 
programok megvalósítására, szeretetvendégségek költségeinek a támogatására. A 
megpályázható támogatási összegből 3.858.726,- Ft-ot sikerült elnyerni. 
 
 
3. Egyházi közösségszervező személy  egy éves bértámogatására is lehetett 
pályázni (a 2019. évi garantált bérminimum járulékaival növelt összegére, összesen 
2. 796. 300,- Ft). 
Sikerült találnunk egy evangélikus fiatalasszonyt, akinek a felmenői révén nagyon 
komoly elköteleződése van az evangélikus egyház felé és már számos egyházi 
közösségi program lebonyolításában vett részt sikerrel. Az ő feladata lesz, hogy 2019 
őszétől egy éven át segítséget nyújtson a tervezett programok előkészítésében, 
szervezésében és lebonyolításában. 
A bírálók támogatandónak ítélték meg a javasolt személy foglalkoztatását is. 
  
A fenti 3 dolog megvalósításra összesen 21.641.026,- Ft-ot sikerült elnyernünk, 
ami nagy és örömteli lehetőség terveink megvalósítására. 
Ezúton is köszönet a pályázat kiírásáért és a sikeres benyújtáshoz kapott 
segítségért! 
 



 
 
Az öröm mellett fontos hangsúlyozni, hogy az igazán nagy feladat majd ezután jön! 
 
A terveket valóra kell váltani, az ingatlant fel kell újítani, a programokat meg kell 
szervezni, azokra résztvevőket kell toborozni és a felhasznált összeggel pontosan és 
szabályszerűen el kell tudni számolni a Magyar Államkincstár felé. 
 
Reméljük, hogy a pályázat adta lehetőségekkel jól sikerül majd sáfárkodnunk és 
gyülekezetünkön túl egész településünk javát fogja szolgálni mindaz, amit közösen 
létrehozunk.  
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