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1. Szociális ellátások komplex fejlesztése 
Mezőörs községben a Mezőörsi Református Egyházközség jelenleg is fenntart egy 36 
férőhelyes idősek nappali ellátását biztosító intézményt. A projekt keretében az Ujvári 
János Református Szeretetotthon régi épületszárnyának teljes körű felújítását, új szárny 
építésével a hiányzó közösségi terek kialakítását és a férőhelyek bővítését szeretnénk 
elvégezni. Emellett az egyházmegye területén, több településre szeretnénk kibővíteni a 
Mezőörsön jelenleg is működő házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés-szolgáltatásokat, 
valamint családi napközit, bölcsődét és fogyatékosok nappali ellátására alkalmas 
intézményt szeretnénk létrehozni Mezőörsön. Így az intézmény a Dunántúli Református 
Egyházkerület diakóniai-szeretetszolgálati központjává válna. 
 

2. Gazdasági tevékenység elindítása 
A projekt keretében a szociális ellátórendszer fenntartásának finanszírozásához önellátó 
mintagazdaságot (kertészet, növénytermesztés, állattartás), szőlészetet-borászatot, 
pálinkafőzdét, méhészetet, egy kisebb ipari üzemet szeretnénk kialakítani, elindítani. Az 
egyházközség egyrészt rendelkezik megfelelő termelő területtel és szakismerettel, másrészt 
a tevékenység ellátásához szükséges munkaerő rendelkezésre áll. Egyidejűleg a 
tevékenység kedvezőbb áron és jobb minőségben tudná kielégíteni a helyi igényeket is. 
 

3. Turisztikai tevékenység elindítása 
A projekt keretében konferenciaközpontot, vendégházat szeretnénk létrehozni, 
működtetni. Mezőörs község a Kisalföld és a Bakony-Vértes találkozásánál helyezkedik el. 
Vonzáskörzetébe olyan – akár kerékpártúrával is elérhető – nevezetességek találhatók, 
amelyek közérdeklődésre tartanak számot. (Pannonhalmi Apátság, Kamalduli 
szerzetesfalu, Bábolna, Monostori erőd, Jászai Mari emlékház, stb.) Terveink szerint a 
projekt megvalósulása nem csak a község fejlődését szolgálná, de alapul szolgálhatna a 
lakosság intellektuális fejlődéséhez is. 
 

4. Mezőörsi egyházi és középületek energetikai korszerűsítése 
A projekt keretében sor kerülhetne a mezőörsi egyházi és középületek biomassza alapú 
energiaellátására. Erre vonatkozóan 2011-ben részletes felmérést készítettünk. Becslésünk 
szerint az éves földgáz alapú energia-megtakarítás mai áron kb. évi 8 millió Ft lenne, a 
környezetkárosítás egyidejű megszüntetése mellett. Egy kb. 500 kW teljesítményű 
kazántelep, tároló és feldolgozó rendszerrel kerülne kialakításra. Ily módon a beruházás 
kb. 15 éves megtérülésével számolhatunk 
 

5. Infrastrukturális fejlesztés Mezőörsön 
A projekt keretében Mezőörs községben gátrendszer és vízelvezető rendszer kiépítése, 
valamint útfelújítás valósulna meg. A projekt látszólag ugyan meghaladja az egyházközség 
kompetenciáját, de az élet megmutatta, hogy szenvedő alanyai elsősorban mi vagyunk. A 
2010-ben bekövetkezett Bakony-éri árvíz egyrészt református idősotthonunkat is 
érintette, másrészt a menekülők számára csak az Otthon tudott a leghamarabb átmeneti 
szállást biztosítani. Úgy véljük, hogy a megoldás hatékonyságát csak saját kezelésben 
tudnánk biztosítani. 


