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Tisztelt Bárdos Gyula képviselő úr,  
tisztelt Nemecné Bakus Ilona alpolgármester asszony   
és František Baliga úr,  
kedves önkormányzati képviselők és a Városi Hivatal alkalmazottai,  
tisztelt Szenciek és kedves hívők, tisztelt jelenlévők! 
 
 
 Ma újra ünnepeltünk, amikor hála a bőkezű szponzoroknak és a hívők adományainak,  
sikerült restaurálni azokat a műtárgyakat, amelyek ebben a közel 650 éves templomban már 
körülbelül 250 éve itt állnak - ezek a mi barokk mellékoltáraink, amelyeket őseink állíttattak 
azután, hogy felépítették 1750 körül a templom tornyát. Az ilyen értékes műtárgyak 
felújításához azért fogtunk hozzá, mert a templomtűz után, amely 1981-ben volt, eddig csak 
a legnagyobb károk eltávolítására és állagmegőrzésre volt lehetőség. 
 
 Ha pedig megengedik, akkor csakis  gyakorlatias időtakarékossági  szempontokból 
ezután szlovák nyelven fogok beszélni, hiszen ezt a nyelvet itt szinte mindenki ismeri. 
 
 Szeretnék köszönetet mondani a szervezőbizottság nevében a főszponzoroknak, 
elsősorban a Pozsonyi Önkormányzati Kerületnek, Szenc városának és František Baliga 
úrnak, hiszen nélkülük ma nem lennénk itt. Ugyancsak köszönet illeti a Szenc és Vidéke 
Társulást, amely a felújítás alatt koordinálta adóink felajánlott két százalékát. Köszönetet 
mondok minden szponzornak és adakozónak, aki csak egyetlenegy koronával is hozzájárult 
a két műtárgy megmentéséhez, amelyek szorosan kötődnek városunk történelméhez. 
 Nem az első eset, hogy így sikerült megmenteni egy darab történelmet, legyen az 
a város, vagy a templom története. Hiszen rendbe hoztuk a megtestesülés Mária-szobrát 
(Immaculata), az öreg Stift szobrait, a Szentháromság-szobrot, vagy rekonstruáltuk a 
„Kántorházat“ és a tóparti Szentháromság-kápolnát, amelyet nemes Bornemissza 1735-ben 
emeltetett. Felépítettük az új plebániát és a pasztorációs központot, a játszóteret, 
megrestauráltuk a Lurdi barlangot, amely 1902-ből való, megmentettük az ólomberakásos 
Golgota-ablakot (1908), vagy a Szentsír gyöngyoltárát, amely egyedülálló európai 
különlegesség és 1867-ben emeltetett . Ugyancsak megújult a Keresztút, amely Riegele 
Alajos pozsonyi szobrászművész alkotása és több köztéri szobor is. 2005-ben megjavíttattuk 
az 1901-ből való Rieger testvérek kétmanuálos orgonáját (opus 1601). Felújítottuk a templom 
tetőszerkezetét és a cserépfedést, tavaly pedig megújítottuk  templomunk belső festését és 
világítását. Ezekben az aktivitásokban a hazai szponzorok mellett külföldi szubjektumok is 
vállaltak adakozást, valamint más hazai adakozók ezrei is, akik nélkül nem volnának ezek az 
eredmények. Ha mindezt összeszámoljuk, akkor csaknem 30 millió korona (kb. 1 millió  €) 
befektetés mutatható ki városi és egyházi szinten az elmúlt 8 - 10 év alatt.  
 
 Nem véletlenül mondják az ilyen munkára, hogy olyan mint a templomépítés... 
(„práca, ako na kostole...“). Hiszen egy templomon mindig van mit csinálni és ha az 
embernek az az érzése, hogy már befejezte, kezdhet mindent elölről. Szencen ugyanez 
a helyzet. A mai ünnepség után azonban tartsunk egy kis szünetet, mert az a terv, amelyet ma 
előterjesztek, egy kicsit nagyobb falat és a költségek nagysága mellett időigényes is. 
Mindezek mellett nincsenek kételyeim, hogy sikerülni fog. A templom legnagyobb költségi  
közé tartozik a fűtés és a világítás tétele. Ez százezreket tesz ki, mert a fűtés nem hatékony, 
a mennyezetet melegítjük és a padló hideg marad. Tegyünk egy fogadalmat, hogy két-három 
év alatt modernizáljuk a fűtést és egyúttal új padlózatot kap a templom, amely hiányos és 
betonnal foltozott. A megoldás: a padlófűtés megvalósítása. Az első becslések három millió 
koronáról szólnak (100 ezer €). Minden egészséges közösségnek kell egy terv, amely élteti. 
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Legyen hát nekünk is! Ne féljünk álmodozni olyan dolgokról, amelyek ma 
megvalósíthatatlannak tűnnek! Ha életben tudjuk tartani az eddigi szponzori kondícióinkat, 
még több szponzort sikerül meggyőzni és az Isten is megsegít, akkor semmi sem lehetetlen! 
Ennyit a jövő terveiről. A részleteket majd időben közöljük. 
 Végezetül, de nem utolsósorban engedjék meg, hogy köszönetet mondjak az itt lévő 
lelkiatyáknak, elsősorban Dr. Jozef Haľko atyának, akik nem haboztak, és elfogadták 
a meghívást erre a kedves  ünnepségre. Isten fizesse meg és jutalmazza munkájukat, például 
úgy, hogy még szebb lesz ez a templom! 
 Most pedig az ünnepség után a szervezőbizottság nevében mindenkit szeretettel 
meghívok a Szenci Molnár Albert Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolába egy kis agapéra, 
a meghívott vendégeket pedig megkérem, hogy fáradjanak át a pasztorációs központba. 
 
 
Szencen, 2008. november 29-én a templomban felolvasta Agárdy Gábor (pozsonyi alispán és 
városi önkormányzati képviselő). 


