
Kedves Testvérek!  
 
Többekkel való beszélgetésben visszatérő gondolat volt, hogy a plébániaépület felújítására hirdessünk 
gyűjtést. Mielőtt az erre vonatkozó lehetőségre térnék rá, más fontos eseményt is szeretnék megosztani a 
kedves Testvérekkel. 

A már korábban meghirdetett templomfelújításra szervezett gyűjtésre valamivel több mint 5,5 millió forint 
felajánlás érkezett a kedves Testvérek részéről, amiért ezúton is szeretnénk köszönetet mondani. Mivel a 
már elindított egyházmegyei projektek mellett templomunk felújítási projektje egy későbbi besorolást 
kapott az egyházmegyei támogatási rendszerben, így részünkről a plébánia felújítása látszott 
kivitelezhetőbbnek, amihez az egyházmegyétől is kaptunk támogatást, és pályázati támogatáshoz is 
jutottunk. Az előbb említett gyűjtés összegéből azonban a templom parkoló felőli esővíz csatorna cseréjét 
tudjuk megvalósítani, amelynek díja várhatóan megközelíti a 6 millió forintot. A Gondviselőnek és a 
kedves Testvéreknek köszönhetően, a napokban szerződést köthetünk a kivitelezővel, és reményeink 
szerint néhány hét leforgása alatt sor kerülhet ennek megvalósítására – időjárástól függően.  

A plébániaépület belső felújítása befejező fázishoz érkezett. 
Jelenleg a nyílászárók felújítása és festése folyik, így esélyesnek 
látszik a munkálatok befejezése május közepére, aminek érdekében 
a kivitelező, HaNSa Kft. ügyvezetője, Czigler Ágoston is komoly 
erőfeszítéseket tesz, akinek ezúton is köszönetet mondunk. 
Személye bizonyára sokaknak ismerős, hiszen ő maga, de a családja 
is plébániánk oszlopos tagjai voltak. A munkálatok igényes 
előkészítésében Hild-Csorba Bernadett szakmai segítségére, 
valamint Heisz Ferenc műszaki ellenőr segítségére 
támaszkodhatunk, ami számunkra felbecsülhetetlen helyzetet 
jelent, és akiknek szintén köszönettel tartozunk.  

A biztató jelek az eredeti szándékunk megvalósíthatóságára is kihatással vannak. 
Az épület külső felülete is komoly felújításra szorul. A korábban kapott 
árajánlathoz képest, az infláció következtében most már több mint 20 millió forint 
többlettel kell számolnunk. Ez a helyzet komoly dilemma elé állít bennünket. A 
Gondviselő és a nagylelkű Testvérek továbbra is bátorító jeleket adnak: a minap az 
erről való beszélgetést követően plébániánk számlájára a hiányzó összegnek közel 
a fele érkezett meg. Ezek után nem marad más, mint hálát adni a Jóistennek, és a 
nagylelkűségükért járó köszönettel együtt kérjem a kedves Testvérek kisebb-
nagyobb összegű támogatását a hiányzó 10 millió forint összeadásában.   

Kedves Testvérek! Amint tiszteletre méltó elődeink komoly erőfeszítések árán 
teremtették meg az infrastruktúrán keresztül azokat a feltételeket, amiknek 
gyümölcseiből mi magunk is részesülhetünk – templom felépítése és annak későbbi bővítése, 

plébániaépület felépítése és renoválása, katolikus általános iskola, majd a néhai 
közösségi házból katolikus gimnázium, és még sok mindennek a felsorolásával lehetne 
folytatni –, nem kérdéses, hogy nekünk is felelősséget kell vállalnunk az utánunk 
érkező nemzedékekért. Természetesen nem veszíthetjük szem elől, hogy keresztény 
közösségként elsősorban az evangélium hirdetése a fő célunk, de ennek sokrétű 
megvalósításában mi magunk is tapasztaljuk, milyen nagy jelentősége van a liturgia-, 
valamint a közösségi programok céljára használt terek igényes kialakításának. Ennek 
fényében tekintjük fontosnak a plébánia-, a cserkész otthon és a templom gondozását, 
de ugyanígy az orgona felújítását és a plébániakert rendezését egyaránt. A belső 
felújítással a cserkész mosdó is megújult, a homlokzati felújítás pedig magába foglalja a 
cserkész otthon ablakait is.  

Érezhető, hogy a plébániaépület felújításával most fontos mérföldkőhöz érkeztünk, ezért bizakodunk, hogy 
a gondviselő Isten és a nagylelkű Testvérek önzetlen segítségével a többire is a közeljövőben sor kerülhet. 
Most tehát, a plébániaépület homlokzatának a renoválását szeretnénk megvalósítani, amihez kérjük a 
Testvérek támogatását.  
 
Még egyszer hálás köszönetet mondok mindenkinek, és a Jóisten bőséges áldását kívánom! 
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