
TISZTELT KÖZELI ÉS TÁVOLI ISMERŐSÖK, TÉNYLEGES ÉS POTENCIÁLIS TÁMOGATÓINK, KEDVES BARÁTAINK ÉS 

BARAKONYÉRINTETTEK! 

 

A Tornabarakonyi Görögkatolikus Egyházközség, a Vidékfejlesztési Program keretében pályázatot nyújtott be a 
bódvaszilasi és a tornabarakonyi templom felújítására és a 2017.07.13-i támogatói döntés értelmében a 2 templomra 
több mint 33 millió Ft támogatást nyert el. A támogatás elszámolásának feltétele, hogy a támogatott, a projekt 
befejezéséig (2018.12.31-ig), fel tudjon mutatni 2 millió forint saját erőt.  

Sajnos a Tornabarakonyi Görögkatolikus Egyházközség - a bódvaszilasi fíliával 
együtt is - már kevés lelket számlál és többnyire sok évet megélt, csekély 
nyugdíjjal rendelkező idős emberek, akik már nehezen tudják előteremteni a 
2 mFt önerőt. Pedig a templomokat fel kell újítani. Fel kell újítani, mert 

állapotuk már nem méltó a XXI. 
századhoz. Az itt élő emberek 
számára fontos a templomuk, de 
a faluképhez és a települési 
értékekhez is szorosan kötődnek 
ezek az épületek, amelyek még 
őrzik a térség görög katolikus 
hagyományait.   

Az önerőhöz hozzájárul a püspökség is, de támogatást kért a két település 
önkormányzatától is. Tudjuk, hogy az önerő előteremtéséhez szükség lesz 
minden jóérzésű ember segítségére, akik nyitottak és képesek megérteni az 
ilyen kis falvak helyzetét. 

Alapítványunk is szeretne tenni az önerő előteremtéséért, ezért az őszi szakmai továbbképzésünk keretében 
Tornabarakonyba tervezett koncertet jótékonysági célú előadássá bővítjük, amelynek keretében szeretnénk adományt 
gyűjteni a püspökség által biztosított önerő kiegészítésére. 

Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt 2017. október 7-én, szombaton 17:00 órakor a tornabarakonyi 
templomba, ahol a Debreceni Lyra Szimfonikus Zenekar tagjaiból alakult kamara együttes ad hangversenyt Különböző 
népek tánczenéi az elmúlt századokból címmel. A zenekar 1948-ban alakult, közhasznú egyesületként működik. Széles 
korosztályt ölel fel, lehetőséget biztosítva a fiatal zenetanulóknak az elhelyezkedésnél sokat számító nagyzenekari 

gyakorlat megszerzésére, a kiemelkedőbbeknek zenekarral kísért 
szólóhangszeres fellépésre, a nem zenész pályára térőknek és a 
pályáról „kiöregedetteknek” a további közös örömzenélésre. 
Hangversenyeiken a zeneirodalom széles skáláját mutatják be. Az 
elmúlt 69 év alatt több mint 600 koncertet adtak, számos hazai és 
külföldi városban szerepeltek, Rómában a Pápa fogadó termében is 
játszottak. Művészeti munkájukat 1965-ben a "Szocialista 
kultúráért" kitüntetéssel, 1973-ban a " Kiváló együttes" címmel, 
1993-ban a "Kölcsey Ferenc művészeti díj"-jal, és 1998-ban a "Pro 
Urbe" díjjal ismerték el, 2015-ben pedig KÓTA díjban részesültek. A 
zenekar karmestere és művészeti vezetője Balogh József.  

 

Kérjük, hogy akik nem tudnak eljönni, de szívesen támogatnák a templomfelújítást, juttassák el adományukat az alábbi 
számlaszámra: 

Baráti Kör Tornabarakonyért Alapítvány 

65100235 - 11072463  (PÁTRIA Takarékszövetkezet) 

Az átutalás közlemény rovatába tüntessék fel: TEMPLOMFELÚJÍTÁS 

Bízunk benne, hogy kezdeményezésünk hasonlóan sikeres lesz, mint a 2012-es, a barakonyi Parókia felújítása érdekében 
szervezett jótékonysági koncertek, ahol a Szent Efrém Férfikar 2 koncertjén közel 200 érdeklődő vett részt, és amelynek 
eredményeként több mint 200000 Ft-ot tudtunk összegyűjteni és átutalni az Egyházközség számára. 

Minden adományt köszönettel fogadunk, és szeretettel várunk mindenkit Tornabarakonyba. 


