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Egyházi Támogatások

Hittel és megújuló energiával 
a jövő nemzedékéért
Beloiannisz a hazai görög nemzetiség tagjai által la-
kott falu. Ortodox temploma 1996-ban épült, melynek 
alsó szintjét többek között hitoktatásra, családi ösz-
szejövetelekre, kórus próbákra használja a közösség.  
Az energiaköltségek jelentős emelkedése arra ösz-
tönözte az egyházat, hogy az „Egyházi épített örök-
ség védelme és egyéb beruházások” előirányzat 
keretében támogatást igényeljen, és bevezesse a meg- 
újuló energiaforrásokat. A projekt megvalósulásával 
a szervezők az ifjúság öntudatos, természetbaráti  
nevelésére is hangsúlyt fektettek. Fuzek Boris atyá-
val, a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus 
Magyarországi Orthodox Exarchátusának papjával 
beszélgettünk.

R.: Mi volt a céljuk a támogatási igény benyújtásával?

F.B.: Amikor láttuk a felhívást, nagyon megörültünk 
neki, mert van egy szép templomunk, amit igencsak 
nehéz fenntartani fűtés és elektromos áram szem-
pontjából is. Arra gondoltunk, hogy esetleg ki tudjuk 
váltani a fosszilis fűtést, tehát a gázfűtést elektro-
mos fűtésre, méghozzá úgy, hogy napelemeket tele-
pítünk a templom tetejére. Ezt már legalább 30 szá-
zalékban sikerült is megvalósítanunk, és most már 
működik is ez a rendszer, hála Istennek.

R.: Reményeik szerint mekkora változást hoz ez a lehe-
tőség a templom és a közösség életébe?

F.B.: Egy 3,5 kilowattos napelemes rendszert üzemel-
tünk be. Egy ilyen rendszer körülbelül 9 hektárnyi er-
dőt tudna megmenteni. Reméljük, hogy jövő ősszel 
észre is fogjuk venni, hogy kevesebbet kell fizetnünk 

a fűtésért és az elektromos energiáért. Sőt, terveink 
szerint, idővel az elektromos áramot teljes egészé-
ben ki tudjuk váltani ezzel a rendszerrel.

R.: Mit jelent ez a jövő nemzedékére nézve?

F.B.: A templom alsó részén van egy hatalmas terem, 
amit mi összejövetelekre használunk, például hit- 
oktatásra. Arra gondoltunk, hogy esetleg a gye- 
rekeknek el tudjuk magyarázni azt, hogy mi is a 
megújuló energia, miért jó. Megmutatjuk ezt a kis 
rendszert, majd ezt követően megmutatjuk nekik 
azt, hogy ezzel mennyi erdőt, ebben az erdőben 
pedig mennyi állatnak az élőhelyét tudtuk megmen-
teni, és ezt be is barangoljuk közösen. Ez több hek- 
tárnyi terület, tehát egy szép délutáni program,  
ahol egy kis szemétszedéssel összefogva el tudjuk 
magyarázni a gyerekeknek, hogy miért is fontos a 
környezetünk megóvása. És bízunk benne, hogy  
a saját életükben is hasznosítani fogják ezeket az in-
formációkat.

Isten áldását kívánjuk a gyülekezetnek!
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