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Van egy kis templom Érden, ami 
mellett nemrég még a környék-
beliek is gyakran elsétáltak úgy, 
hogy nem tudták: Isten háza 
elõtt járnak. A lapos tetõs épü-
let szerényen bújt meg a Szent 
László téri gesztenyefák alatt, 
az iskola árnyékában, templom-
voltát torony híján egyszerû fém-
kereszt jelezte. A kockaforma 
épület, alacsony mennyezeté-
vel belülrõl is inkább terem, 

mint templom benyomását kelti 
– ennek oka az, hogy negyven-
három éve az épület hittante-
remnek készült. Most elõször 
történt jelentõsebb átalakítás 
1966 óta a templom külsejé-
ben: a fõépülethez immár egy 
torony is csatlakozik, árkádos 
elõcsarnokkal. 

Az építkezést többéves ter-
vezés, elõkészítés, pénzgyûjtés 
elõzte meg.

– Évtizede tervezzük már, hogy 
templomformát adunk ennek az 
épületnek. Nyolc éve külföldi 
adományokból gyûjtötte az épít-
kezés elindításához szükséges 
összeget Miklós Dezsõ atya. Az 
építkezésre költött pénz zömét 
ez teszi ki, de kaptunk máshon-
nan is segítséget, illetve fordítot-
tunk e célra az egyházmegyei 
adományokból és az egyházkö-
zséget megilletõ önkormányzati 
forrásból is – mondta lapunknak 
Széphalmi Attila képviselõ-testü-
leti elnök, hangsúlyozva: a legki-
sebb adomány is számít, és az is 
segítséget jelent. 

– Az egyházközség összes 
lakóját levélben értesítettük 
arról, hogy a tusculanumi temp-
lom megújul, és a tájékoztató-
hoz mellékeltünk egy kitöltet-
len csekket is, hogy aki akarja, 
aki tudja, támogassa ügyünket 
– fûzte hozzá Széphalmi Attila. 
Mint mondta, két éve a temp-
lom több helyen beázó lapos 
tetejét, illetve az épület belsejét 
felújították, a külsõ homlokzat 
viszont még nem készült el. 
Idén a harangtornyot építették 
fel, illetve a tornyot és a temp-
lomépületet összekötõ árkádos 
elõcsarnokot, és az épülethez 
vezetõ rámpákat, ami a moz-
gássérülteknek is lehetõvé teszi 
a templom látogatását. 

– A munka oroszlánrésze 
megvan, erre futotta anyagi 
lehetõségeinkbõl. Most tovább 
gyûjtünk az átalakítás befeje-
zésére. Sajnos, állami forrás 
nem áll rendelkezésünkre, 
ugyanis a legtöbb pályázatot 
mûemléktemplomok felújításá-
ra írják ki, illetve csak ötezer 
fõnél kisebb lélekszámú telepü-
lések pályázhatnak.

Ha az állami forrás el is apad, 
segítõ szándékú emberekbõl 
szerencsére nincs hiány: 
advent elsõ vasárnapján a Vox 
Hungarica Nõi Kar jótékonysá-
gi hangversenyt adott a temp-
lomban, csodálatos adventi 
dalokkal örvendeztetve meg a 
híveket. Belépti díj nem volt, a 
középre kihelyezett perselybe 
ki-ki lehetõségei szerint adakoz-
hatott – a bevételt a templom 
építésére ajánlotta fel az ének-
kar.

– Húszesztendõsek vagyunk, 
ehhez kapcsolódva adunk 
egyházi és világi koncerte-
ket különbözõ helyszíneken, 
ebbe illeszkedik az érdi is. 
A családunk másfél éve köl-
tözött a városba, és ehhez a 
templomhoz tartozónak érez-
zük magunkat. Így jött az ötlet, 
hogy fellépésünkkel, a magunk 
eszközeivel segítünk a templo-
munkon. Úgy gondolom, még a 
szerény segítség is sokat számít 
egy mûködõ közösségnél – véle-
kedett Döbrössy János karnagy. 
Mint utólag kiderült, a bevé-
tel valóban komoly támogatást 
jelentett: a torony nyílászárói-
nak beszerelését ebbõl fizették. 

Jönnek adományok a környé-
ken élõktõl is: Bálint Béláné 
egyházközségi karitászvezetõ 
elmondta, hogy a templom 
átalakítását bemutató levelet 
több mint háromezer címre 
küldték ki, és eddig 220-an segí-
tettek adományukkal. 

– Folyamatosan csordogálnak 
a befizetések, és remélhetõleg 
ez a jövõben is így lesz, 
ugyanis vannak még sürgõsen 
elvégzendõ munkák. Meg kell 
oldani, hogy a torony fent a 
harangnál ne ázzon be, a falai 

Csak az állami forrás apad, az emberi segítõkészség nem

Templomtorony – adományokból
Hittanteremnek épült jó negyven éve a Szent László 
téri fák alatt megbúvó tusculanumi templom – külseje 
mit sem árult el mivoltáról. Részben külföldi adomá-
nyokból és a hívek segítségével most torony épült az 
alacsony ház mellé; az építkezés még nem fejezõdött 
be, ehhez további anyagi támogatásra van szükség, 
ám a Megváltó születését már egy megújult külsejû-
belsejû templomban ünnepelhetik a tusculanumiak.

ne vizesedjenek, zsaluzni is kell 
ugyanitt, mert most a nyílások 
teljesen le vannak fedve, és a 
harang nem szól olyan szépen 
– sorolta Bálint Béláné. 

Az építkezés ugyan még nem 
fejezõdött be, mégis elmondha-
tó: idén karácsonykor már egy 
megújult templomban ünne-
pelhetik a Megváltó születését 
a tusculanumiak. Tavaly elma-

radt, idén azonban lesz betle-
hemezés is, a Marianum iskola 
elsõosztályosai jóvoltából. 

Érdemes ide eljönni a gyere-
kekkel; rácsodálkozni a meg-
újuló épületre, megpihenni, 
áhítattal szemlélõdni, a régi 
szokásokhoz visszatérni ezen 
az egyre hajszoltabb tempójú, 
egyre anyagiasabbá váló ünne-
pen. Ádám Katalin

A Vox Hungarica Nõi Kar a tusculanumi katolikus templomban tartott 
jótékonysági hangversenyt, csodálatos adventi dalokkal örvendeztetve 
meg a jelenlévõket. Belépti díj nem volt, a középre kihelyezett perselybe 
helyezhették el adományaikat a hívek, ki-ki szándéka, lehetõségei szerint 
- a bevételt a templom építésére ajánlotta fel az énekkar. A templomtorony már áll, a harangok zúgnak, de a munka még nem 

fejezõdött be.
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Délelőtt 10 órától a kézműves-foglalkozás-
sal és interaktív játékokkal várta a szülõket 
és kiskorú gyermekeiket a dm. A kisebbek a 
játszószőnyegen várhatták a Mikulás érkezését. 
Fél 11-kor bábelőadás kezdődött, majd elérkezett 
a várva várt pillanat, és csengettyűszó kísére-
tében betoppant a Mikulás. Miután meggyőződött 
róla, hogy a gyerekek az elmúlt évben is jól 
viselkedtek, mindenkinek átadta az ajándékot.

Azok a gyerekek, akik nem tudtak részt 
venni az ünnepségen, szüleiktől kapták meg 
a Mikulás ajándékát.

Az idei Mikulás-csomag összeállításánál az 
volt a fő szempont, hogy a gyerekek jó minőségű, 
bio alapanyagokból készült finomságokat kap-
janak. A zsákokba Alnatura édességek kerültek, 
melyek, kizárólag a dm üzleteiben kaphatóak.  
A Fogd a kezem Alapítvány – Terápia és Munka-

otthon Kreatív Műhelyének tagjai készítették el 
a zsákot, melyet az egyik foglalkoztatott fiatal 
rajza díszít. 

Az alapítvány 2004 óta működteti a Támo-
gatott Foglalkoztatás Szolgáltatást, melynek 
célja, hogy az akadályozott emberek alap-
vető emberi méltóságuk megtartása mellett, 
normál munkahelyen, az elvégzett munkáért 
járó normál munkabérért dolgozhassanak.

A dm 2007-ben elnyert egy oklevelet a 
„Családbarát munkahely” pályázaton, majd 
2008-ban a „Legjobb női munkahely” címet.  
A vállalat nagy figyelmet fordít a munkahelyi 
közérzetre, a gyesen/gyeden lévő édesanyák 
visszatérésének előkészítésére, valamint a 
részmunkaidős foglalkoztatásra. Ezáltal a dol-
gozóknak több szabadidejük marad, melyet a 
családjukkal tölthetnek.

karácsony


