
Tegyünk együtt az élő történelemért! 
Tegyünk együtt észak rejtett kincseiért!
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Szeretettel várunk egy feledhetetlen Árpád-kori délutánraSzeretettel várunk egy feledhetetlen Árpád-kori délutánra  

2023. április 15-én 14 órakor, a Tornaszentandrási Templom és Kultúrházba!2023. április 15-én 14 órakor, a Tornaszentandrási Templom és Kultúrházba!
A Tegyünk Együtt Tornaszentandrásért Alapítvány céljául tűzte ki azt, hogy a település Árpád-koriA Tegyünk Együtt Tornaszentandrásért Alapítvány céljául tűzte ki azt, hogy a település Árpád-kori

templomát nem hagyja magára. Ehhez szükségünk van mindazokra, akiknek fontos a történelem, és az,templomát nem hagyja magára. Ehhez szükségünk van mindazokra, akiknek fontos a történelem, és az,

hogy amit csak lehet, megőrizzünk és megmutassunk a fiatalságnak és a következő generációknak.hogy amit csak lehet, megőrizzünk és megmutassunk a fiatalságnak és a következő generációknak.  

Ehhez állagmegóvásra, az állagmegóváshoz tettekre és támogatásra van szükség.Ehhez állagmegóvásra, az állagmegóváshoz tettekre és támogatásra van szükség.  

Ennek első lépése az, hogy szeretnénk a téma iránt érdeklődők figyelmét felkelteni egy előadással, ami aEnnek első lépése az, hogy szeretnénk a téma iránt érdeklődők figyelmét felkelteni egy előadással, ami a

rakacaszendi, szalonnai és tornaszentandrási Árpád-kori templomokról szól.rakacaszendi, szalonnai és tornaszentandrási Árpád-kori templomokról szól.   

A téma szakértője A téma szakértője Németh ZsoltNémeth Zsolt (a Magyarságkutató Intézet Eszmetörténeti Kutatóközpontjának (a Magyarságkutató Intézet Eszmetörténeti Kutatóközpontjának

tudományos főmunkatársa) látogat el hozzánk, hogy kart-karba öltve közösen törekedjünk atudományos főmunkatársa) látogat el hozzánk, hogy kart-karba öltve közösen törekedjünk a

tornaszentandrási templom megmentésére. Előadásában a történelem Árpád-kori szegletét, titkait éstornaszentandrási templom megmentésére. Előadásában a történelem Árpád-kori szegletét, titkait és

szokásait fogja elénk tárni.szokásait fogja elénk tárni.   

Nem titkolt célunk az, hogy amellett, hogy a figyelmet felhívjuk eme páratlan történelmi kincsekre,Nem titkolt célunk az, hogy amellett, hogy a figyelmet felhívjuk eme páratlan történelmi kincsekre,

adománygyűjtést indítunk a templom felújítási munkálatainak támogatására.adománygyűjtést indítunk a templom felújítási munkálatainak támogatására.  
  

Nagy szeretettel várjuk az érdeklődőket és a támogatókat.Nagy szeretettel várjuk az érdeklődőket és a támogatókat.   
Amennyiben adományozni szeretne, az alábbi számlaszámon teheti meg:Amennyiben adományozni szeretne, az alábbi számlaszámon teheti meg:

"Tegyünk Együtt Tornaszentandrásért!" Alapítvány"Tegyünk Együtt Tornaszentandrásért!" Alapítvány
  Számlaszám OTP : 11734073-25879603-00000000Számlaszám OTP : 11734073-25879603-00000000

Közlemény: Tornaszentandrási templom felújítási támogatásKözlemény: Tornaszentandrási templom felújítási támogatás
  

"Tegyünk Együtt Tornaszentandrásért Alapítvány!"

Meghívó


