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A 2010. szeptember 2-i közgyû-
lés  napirendjén  szerepelt  elő-
terjesztés  szerint  az  ófalusi 
Szent  Mihály  mûemlék  temp-
lom teljes körû felújítását célzó 
tervek  elkészítése  és  a  statikai 
állagmegóvással,  megerősítés-
sel kezdődő konkrét kivitelezé-
si  munkálatok  a  2008–2009-es 
évek folyamán az egyházközség 
saját  forrásainak  igénybevéte-

le  mellett  döntően  az  önkor-
mányzat  által  odaítélt  kétszer 
10 000 000 Ft-os összegből való-
sult meg.
A kutatások,  a  különböző 

szakvélemények,  az  engedé-
lyezési  tervek  és  a  kiviteli  ter-
vek  bruttó  10 231 000  forintba 
kerültek,  míg  a  felső  szerkezet 
megerősítésére,  a  tetőszerkezet 
felújítására  és  megerősítésére, 

a  falrepedések  feltárására  és 
injektálására  bruttó  14 785 000 
forintot költöttek.
Az egyházközség és az önkor-

mányzat az odaítélt összegekről 
megállapodást  kötött,  az  egy-
házközség a támogatás felhasz-
nálására vonatkozó elszámolási 
és  tájékoztatási  kötelezettségé-
nek  rendre  eleget  tett  –  tartal-
mazza az előterjesztés.

A 2009. évi keretösszeg odaíté-
lését  jóváhagyó közgyûlési hatá-
rozat  felhatalmazta  T. Mészáros 
András  polgármestert  arra, hogy 
tárgyaljon  Spányi Antallal,  a 
Székesfehérvári  Egyházmegye 
püspökével  a  további  munkála-
tok  ütemezésével  és  finanszíro-
zásával kapcsolatban. 
Az  előterjesztésből  kiderül,  a 

felek  egyeztettek  arról,  hogy  a 
2012-ig  tartó  komplett  felújítás 
mintegy  87 millió  forintos  össz-
költségét  a  püspökség  milyen 
ütemezésben tudja finanszírozni 
az  önkormányzati  támogatás,  a 
különböző pályázati források, az 
egyházközségi  forrás  és  az  ado-
mányok igénybevétele mellett. 
A megbeszélésnek  megfe-

lelően  a  Székesfehérvári  Egy-
házmegyei  Hivatal  Gazdasági 
Tanácsa  döntött  arról,  hogy  a 
2010.  esztendőben  22 000 000 
Ft-tal  támogatja  a  templom 
felújítását,  valamint  döntöttek 
arról  is,  hogy  a  2010.  április-
ban  szervezett  egyházmegyei 
gyûjtésen a hívek adományai is 
a  felújítást  fogják  szolgálni.  Az 
egyházmegyei gyûjtés végössze-
gét  a  püspöki  hivatal  szeptem-
berben pontosítja.
A soron  lévő,  legfontosabb 

kivitelezési  munkára,  a  temp-
lom  alapozási  síkban  történő 
alsó  szerkezetmegerősítésére 
az egyházközség 2010.  február-
márciusban sikeresen pályázott 
a  Nemzeti  Kulturális  Alapnál, 
mely  a  13 050 000  Ft-os  össz-
költség  felének  utófinanszíro-
zását teszi lehetővé. Az önrészt 
a  püspökség  által  elkülönített 
összeg biztosítja. 

Szent Mihály-templom 
Az érdi katolikusság egyik fontos központja a nyolc főangyal 
egyikének, Lucifer legyőzőjének a nevét viselő Szent Mihály 
katolikus templom. A korabeli források szerint az épület szen-
télye már a XV. században is itt állt.

Az egykor a városban mûködő kapisztrán szerzetesek fel-
jegyzései említik először a XV. századi imahelyet, de történe-
téről csak a török hódoltság idejétől tudunk többet. Az ekkor 
lőporraktárnak használt épület felrobbant, de szerencsére a 
XVIII. században az itt élő Illésházy család gondoskodott az 
épület helyrehozataláról, belső díszeiről, sőt később az épület 
harangtornyának építtetéséről is.

Az 1723-ban felszentelt Szent Mihály-templom ötharangos 
tornyának a teteje 1774-es építése óta többször is leégett, de 
mindig sikerült eredeti állapotának megfelelően helyreállíta-
ni. A torony különlegessége, hogy az óra alatti részen két sír-
követ építettek bele, melyeken tükörírásos szöveg olvasható.

A belső tér a korszak katolikus templomaira jellemző, 
különlegessége, hogy padlósíkja a bejárat szintjénél két 
méterrel alacsonyabban van. A többször felújított belső térből 
a barokk főoltár, a keresztelőmedence és a copf stílusú mellék-
oltárok maradtak meg eredeti formájukban. A névadó Szent 
Mihály szobra a szentély keleti falának szoborfülkéjében 
található.

Önkormányzati támogatással  
restaurálják a templomot
Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése a 2010. évi költségvetésrõl szóló korábbi 
közgyûlési rendelet szerint elszámolási kötelezettség mellett 10 000 000 Ft 
összeget különített el mûemlékvédelem címén a Székesfehérvári Egyházmegye 
püspökével folytatott tárgyalás alapján az ófalui Szent Mihály-templom felújí-
tási munkáinak támogatására.

A munkálatok  az  alapok kör-
beásását,  majd  azok  átfúrása 
után összefogó vonórudak elhe-
lyezését  és az alaptestek körüli 
vízelvezetést  szolgáló,  folyóká-
val  kiképzett  összefogó  vasbe-
ton  koszorú  kialakítását  jelen-
tik.  A kivitelezés  2010.  június 
6-án elkezdődött.
Az idei évre ütemezett további 

munkálatokra az egyházközség 
már beszerezte az árajánlatokat. 
A külső-belső  elektromos  sze-
relési  munkák,  a  gyengeáram, 
az  elektromos  padfûtés  brut-
tó  8 986 000  forintba  kerülnek. 
A munkák végzése és kifizetése 
két  ütemben  történik,  a  külső 
kivitelezés  mintegy  4 200 000 
forintot tesz ki.
Egyedi  nyílászárókra  –  ajtók-

ra, ablakokra, a torony zsalugá-
tereinek gyártására, üvegezésre 
– pedig bruttó 6 980 000 forintot 
költenek.
Bruttó  19 207 492  forintba 

kerül  a  külső  homlokzat  felújí-

tása,  amely  tartalmazza  a  fal-
festést, a lábazat kialakítását, az 
épület  körüli  járda  építését  és 
a  külső  vízelvezető  övszivárgó 
kivitelezését.
  Papp János

helyi társadalom


