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HACS neve: Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület 

BESZÁMOLÓ 
 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez 
LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatás 
keretében, a Vidékfejlesztési miniszter 103/2012. (X.1.) VM rendelete alapján 
benyújtott Nagykörűi Plébánia felújítása és tematikus út kialakítása című pályázathoz 

 
Projekt címe: Nagykörűi Plébánia felújítása és tematikus út kialakítása 
Pályázó neve: „Ember és Környezete” Oktatási és Fejlesztési Közhasznú Alapítvány  
Projekt időpontja: 2013.11.18.-2014.10.22. 
Projekt helyszínei: Nagykörű Templom tér (5065 Nagykörű, Templom tér 1.; hrsz 1/3, 
Templom tér 2, hrsz 1/4). 
 
A Nagykörűi hitélet vezetője 2010. óta Galsi János plébános. 2010. évet követő időszakban 
az új plébánosnak is köszönhetően a helyi hitélet fellendült, ehhez megfelelő helyszínt is 
kellett biztosítani. Az „Ember és Környezete” Oktatási és Fejlesztési Közhasznú Alapítvány 
ezt a célt tűzte ki, amikor pályázott a Plébánia épülete és a templomkertben levő Stációk 
felújítására. 
A Plébánia a ’80-as évek végén volt utoljára felújítva, azóta az épület állaga folyamatosan 
romlott. A plébánia épülete elhanyagolt állapotában nem töltötte be közösségi funkcióját. A 
felújítás után az épület belső tere újra alkalmas közösségi helyiség funkció betöltésére, 
megfelel a paplakkal szemben támasztott követelményeknek. A korszerű fűtési rendszer az 
eddigi szenes kályhával szemben, képes biztosítani a megfelelő hőmérsékletet. Az erősen 
korrodálódott nyílászárókat kicserélték és korszerű mellékhelységet alakítottak ki. 
A pályázat másik eleme a templomkertben található stációk mentén kialakításra került 
tematikus út. Az egyes stációk mentén pihenőöblökkel, padokkal kialakított sétaút 
elkészítésével megvalósult a Bibliai sétány. 
Az „Ember és Környezete” Oktatási és Fejlesztési Közhasznú Alapítvány pályázatával a 
település attraktív arculatának javítása mellett olyan közösségi létesítmények kerültek 
felújításra és kialakításra a településen, amelyek a Nagykörűben élő emberek találkozásának 
meghatározó helyszínei lesznek. A fejlesztés hozzájárul a faluban élők - felekezeti 
hovatartozás nélkül-összetartozási érzésének erősítéséhez, a kulturált környezet iránti igény 
növekedéséhez. 
A Plébánia és Tematikus út 2014. október 22-én ünnepélyes keretek között került átadásra. 
A szentelést Ficzek László az Egri Érseki Hivatal igazgatója végezte. 
 
„Ember és Környezete” Oktatási és Fejlesztési Közhasznú Alapítvány  
5065 Nagykörű, Cseresznyéskert út 2. 
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