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Beszámoló a Szent Miklós templom rehabilitációjáról 

 

A Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox 

Exharchátus Alföldi Görög Keleti Egyházközösségek Parochia 2013. évben a 

Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. 

tengelyének keretében meghirdetett, Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért 

Egyesület „Kulturális örökség megőrzése Szentesen és Csongrádon” 

intézkedésre nyújtott be pályázatot.  A pályázat támogatást nyert, amely 

keretében kívül belül megújulhatott az országosan védett, egyedülálló 

ikonosztázokkal rendelkező templom. 

Az 1786-ban épült  Szent Miklós templom jelentős kulturális,építészeti 

értékkel bír, Szentes városközpontjában a legforgalmasabb helyen található. A 

templomon 1982-1983 év folyamán végeztek állagmegóvást és külső 

helyreállítást. Azonban az azóta eltelt több mint 30 év alatt az épület állaga 

jelentős mértékben leromlott, vakolata, festése a nem megfelelő, illetve néhol 

teljesen hiányzó fal- és padlószigetelés miatt málladozott. Az épület belső 

terének festése szintén megkopott az évek során, valamint padlója is felújításra 

várt. Az elhelyezett freskók szintén restaurálásra szorultak.  
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A felújítás során megtörtént az épület utólagos talajnedvesség elleni 

szigetelése, illetve a külső homlokzat vakolatának helyreállítása, festése. 

 

 

A bádogos szerkezeteket felülvizsgálták, javították, az elektromos 

hálózatot korszerűsítették és riasztót szereltek fel. Lecserélték az elavult, 

megkopott belső burkolatot, felújították a fa nyílászárókat, a padokat, 

falburkolatokat kiszerelték és az eredeti állapotnak megfelelően 

helyreállították. A templom falainak védelme érdekében mechanikus 

galambriasztót szereltek fel. A fafaragványok aranyozott részeinek 

esztétikai helyreállítása szintén megtörtént.  

A pályázatnak köszönhetően a városközpont meghatározó és 

köztiszteletnek örvendő épülete megújulhatott. A kulturális örökség 

megőrizhető, a látogathatóság a jövőben is biztosítható. 
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Együttműködés keretében marketingtevékenység is megvalósult. 

Kiadványok készültek illetve különböző reklámanyagok (kulcstartók, 

képeslapok, könyvek, hűtő mágnesek, poszterek és faliújság) Az online 

megjelenés és elérhetőség érdekében honlap is készült a templomnak. A 

megvalósult marketingtevékenység eredményeként a városba látogató 

turisták számának a növekedése is várható. 
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Szentes, 2015.03.27. 


