
 A templom tatarozása gyakorlatilag befejeződött. A kedves 

Testvérek önzetlen adományai és odafigyelő imái által ez a munka 

nem sikerülhetett volna. Az elhatározást siker koronázta. Ezt 

mindenképp örömmel lehet mondani, hirdetni. Köszönjük a 

megértést, a türelmet, a pénzbeli és kétkezi támogatást és 

segítséget, a bátorító biztatásokat.  
S hogy 2013-tól kezdődően mennyiből és miként is sikerült ez a 

beruházás, lássuk a számadatokat: 

A gyűjtés meghirdetése óta (2013. április) összesen 7.251.725.- Ft 

gyűlt össze. 

Ehhez jött még pályázatból nyert támogatásként az Emberi Erőforrás 

Minisztériumától 2.000.000.- Ft. Igaz 11.000.000.- Ft-ra pályáztunk, 

de csak ennyit kaptunk. Ha sikerült volna a teljes összeget 

megnyernünk, nem kellett volna tovább a gyűjtést fenntartani. A 

támogatásról szóló táblácskát a hirdetőtáblán lehet olvasni, hiszen azt 

látható helyen ki kellett függeszteni. / 

Az összes kifizetés majdnem két év alatt 13.993.174.- Ft volt. A 

fennmaradó részt, kb.  4,5 M Ft-ot az évenkénti egyházközségi 

maradványból mint tartalék összegből tudtuk fedezni. Nem tudni, ilyen volumenű munkát melyik más 

egyházközség tudná ehhez hasonlóan megoldani, szinte önerőből! Ez jelenti a közösségi összefogás erejét s ez 

adja a jövőbeni reménykedést is. 

S hogy mik is voltak a beruházás főbb részei? 

- A fal átvágása szigeteléssel a vizesedés meggátolása miatt 

- gáz bevezetése és bekötése 

- padlófűtés kialakítása (télen is kellemes lett a templom hőmérséklete, nincs hideg); burkolás a padok alatt, 

sekrestyében, előtérben 

- a levert falfelületek visszavakolása, villanyhálózat felújítása;   a templombelső teljes átfestése, rendbe tétele 

- a sekrestye teljes felújítása és az előtér is ehhez hasonlóan megszépült 

- a külső visszavakolás 

- a külső ablakok cseréje hőszigetelt ablakokra; a külső homlokzat javítása, színezése; a torony felállványozása 

és térkövezés 

- zárásként a toronyóra teljes felújítása –  

Mindehhez párosult még a sok-sok társadalmi munka, amikor jöttek  és jöttek a segítők és önzetlenül végezték 

a munkákat és szépítették a templomot és környezetét: köszönet feléjük is. --- 
 

Mindez nagyszerű és szép, egyet azonban nem szabad elfelejtenünk: lehet kinézetre bármennyire szép 

egy templom, mint ez is, ha csak falak és kövek, de nincsenek benne lelkek, hívek, vagyis élet. Ezt az élet-

közösséget helyezzük előtérbe és a szépet tegyük még szebbé azáltal, hogy a sajátunknak tekintjük úgy, 

hogy betöltjük és megtöltjük élettel: a sajátunkkal, a családunkéval, a közösséggel, s akik még távol 

vannak valamilyen ok miatt, segítsük őket, hogy ők is megtalálják Istennek ezen szent hajlékát – 

mindehhez adjon Isten erőt és kitartást.   
 

A templom felújításának végéhez közeledve még kaptunk egy ajándékot is: a hittanterem előtt megépült egy 

fedett közösségi tér (filagória), amelyet bárki használhat összejövetelekre, akár pl. egy bográcsolásra is. 

Adományozók felajánlásából valósult meg:  Szilágyi Zoltán adta hozzá a faanyagot; Dr. Szilágyi Mária  a 

munkadíjat és a felépítéséhez szükséges más anyagok árát is fedezte; Paulik Zsolt lambériázáshoz deszkát 

ajánlott fel; s van még egy felajánlás: Tálas György és családja a járólapot, valamint Verdes Mihály járólap 

lerakását biztosította a hozzá való anyagokkal együtt.  
 

A felújított templomunk ünnepi-érseki megáldása 2015. július 12-én, 11.00-kor  

volt számos hívő jelenlétében. 
Köszönjük mindazoknak a fáradságát és munkáját, akik erre az ünnepi eseményre az előkészületi munkában, 
szervezésben részt vettek: a képviselő-testület tagjainak, a takarítóknak és a tereprendezőknek a 
templomban és a templomon körül, a munkagépek felajánlóinak, az ünnepi asztal előkészítőinek, a 
szakácsoknak, az adományok és minden finom falatok és italok felajánlóinak, az Önkormányzat, a 
Művelődési ház és a Rendezvénycsarnok dolgozóinak a segítséget és az eszközöket, az egyházközségi Szent 
Atanáz kórus énekét, Pannának az apostoli szakasz eléneklését, Zsuzsannának a szavalatot, az oltárnál 
segédkezők szolgálatát a virágokat. 
Köszöntöttük a paptestvéreket és családjaikat. Köszönjük az oltárnál végzett szolgálatot és imádságot.  



Köszöntöttük Tasó Lászlót, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkárát, az önkormányzat 

képviseletében Sztancs Tibor alpolgármester urat és képviselőket, Verdes Jánosné dr.-t, a Járási Hivatal 

vezetőjét, Gólya Györgyné igazgató asszonyt és minden kedves vendégünket. Polgármester-asszony 

szívélyes üdvözletét küldte, de külföldi tartózkodása miatt nem tudott itt lenni.  

Fülöp érsek atya köszöntése után kifejeztük örvendezésünket, hogy ezen jeles alkalommal így lehettünk 

együtt és adhattunk hálát Istennek minden jótéteményeiért. 

Megköszönve érsek atyánk jelenlétét és imádságát ezen ünnepi Liturgián, közösen kértük Istenünket: --- 

„…EZEN SZENT HAJLÉKNAK BOLDOG ÉS ÖRÖKEMLÉKŰ ALAPÍTÓI ÉS JÓTEVŐIRŐL… EMLÉKEZZÉK MEG AZ ÚRISTEN AZ Ő 

ORSZÁGÁBAN…” ÉS SEGÍTSE EGYHÁZKÖZSÉGÜNK LELKI ÉS ANYAGI GYARAPODÁSÁT TOVÁBBRA IS. -  

Az ünnepi szertartás befejezése után mindenkit hívtunk a közösségi térhez, a hittanterem mellé, hogy 
terített asztalnál  szeretet-vendéglátás keretében is legyünk együtt metropolita atyánkkal, a papsággal, a 
közösséggel.  
 

 

A fotókat Tulipán Tamásné és Papp János készítette 


