A Plebániai Hivatal állásfoglalása a templomfűtéssel kapcsolatban
Mivel a hívők között sok megtévesztő és hamis információ terjed a szenci Szt. Miklós
templom fűtésének modernizálásával kapcsolatban, szükségesnek tartjuk, hogy informáljuk
a hívőket arról a szándékunkról, hogy radikálisan csökkentsük templomunk üzemeltetési
költségeit.
A templomfestésnél, mivel modern lámpatesteket szereltettünk be, a megvilágítási
költségeket az eredeti fogyasztás 17 százalékára sikerült lecsökkenteni. A villanyfogyasztás
legnagyobb részét pedig a fűtés teszi ki, amelyet akumulációs kályhák biztosítanak. Ezeket
még 1965-ben Rakyta esperes úr szereltette be. Tekintettel az akkori energiaárakra,
a kommunista egyházi titkárok elutasító magatartására és a hívők anyagi lehetőségeire ez egy
elfogadható megoldás volt. A meleg valójában úgy a mennyezethez, mint a padlóba is
intenzíven távozik, hiszen a padok alatt közönséges beton van. Ma az éves fűtési költségeink
az utánszámlázások nélkül elérik a 10 ezer eurós értéket, a havi térítések, amelyek az előző év
fogyasztása alapján kerülnek megállapításra, körülbelül 800 eurót tesznek ki. Ha ehhez
hozzászámoljuk a többi üzemeltetési költséget és az alkalmazottak fizetését, akkor a 23 ezer
eurós összeghez jutunk el. Mivel a hivők száma állandó csökkenést mutat, valamint tekintettel
az utóbbi időben megnövekedett püspöki gyűjtésekre és a gazdasági válságra, nem marad más
hátra, mint elgondolkodni az erőteljes takarékosságról. Ezt pedig csak egy modern és sokkal
olcsóbb fűtéssel lehet megvalósítani.
A pasztorációs központ fűtésével is szerezett pozitív tapasztalatok alapján úgy
döntöttünk, hogy csakis egy rekonstrukció lehet a megoldás, amely nem teszi tönkre
templomunk történelmi és szakrális jellegét. Ehhez három fontos dologra van szükség:
•
•
•

Szükség van egy szakemberek által kiválasztott fűtési rendszerre, amely tekintetbe
veszi a templom különleges sajátosságait.
Szükség van egy alapszintű tervdokumentációra, amelynek alapján szakmai dialógus
indulhat be a szakemberek, az Egyházi Tanács és a Plebánia Hivatal között
a megvalósítási lehetőségekről és az időbeli megoldásokról.
Szükséges továbbá, hogy a megvalósítási költségek 80 - 90 %-a a bankszámlánkon
legyen. Ez az összeg a minimalizált változatban is elérheti a százezer eurót.

Mindannyiunk előtt világos és érthető, hogy egy ilyen nagyságú beruházást lehetetlen
a hivők adományaiból finanszírozni. Ebből az következik, hogy a költségek legnagyobb
részét, tehát minimálisan a 70 %-át más módon kell megszerezni és nem pedig gyűjtések
útján. Ha szponzorokat akarunk szerezni, akik egyenként három, vagy például tízezer eurót
kívánnak adományozni, akkor szükségünk van egy műszaki dokumentációra, amelynek
alapján megitélhetik az ilyen szponzori adományokat. Most éppen ebben a stádiumban
vagyunk, amikoris a legalapvetőbb tervdokumentációt készíttetjük el a fűtési és az építészeti
részre. A fűtési rész készen van. Mivel még erre a tervdokumentációra sincs pénzünk –
a banki folyószámlánkon az üzemeltetésre jelenleg alig több mint nyolcszáz eurónk van –
a költségeket a Szenc és Vidéke Társulás téríti a természetes és jogi személyek által átutalt
adójuk két százalékából. A templom bemérése és a két tervdokumentáció elkészítése
körülbelül négyezer eurót tesz ki és ez nekünk eddig egy centünkbe sem került. Erről
a helyről köszönöm meg mindenkinek a két százalékos adományt a templom céljaira,
valamint a Szenc és Vidéke társulásnak, hogy ezt szervezi és finanszírozza.
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Ha a tervek meglátják a napvilágot, akkor a helyi plébános-esperes által kinevezett Egyházi
Tanács és a szakemberek fogják megitélni a dokumentumokat és megállapítják a tennivalókat
a metódusokkal, finanszírozással és az időpontokkal kapcsolatban. Minderről a híveket kellő
időben kimerítően fogjuk informálni. Az Egyházi Tanácsnak olyan tagjai is lesznek, akik
szakemberek az adott témában. Ezen tennivalók nélkül nem lehet objektíven megállapítani
a fűtés módját, a várható reális költségek nagyságát és az eljárások mibenlétét. Ugyancsak
nem lehetséges a szponzorok felkutatása sem, mert mint ahogyan már említve volt, hogy
gyűjtésekből a fűtés rekonstrukcióját nem lehet finanszírozni ugyanúgy, mint ahogyan nem
lehetett sem a tetőfelújítást, sem a templomfestést, vagy az oltárok restaurálását sem. Ebben
az időpontban még azt sem lehet kijelenteni, hogy a modernizálásra sor kerül. Vannak olyan
nézetek is, hogy a rekonstrukcióval bepiszkítjuk az új festést. Ez nem így van, modern
építészeti megoldásokkal meg tudjuk védeni a templom már rendbehozott részeit.
Tudjuk, hogy olyan állapot sohasem következik be, hogy mindenki elégedett lesz.
Ezért a helyeslő többség akaratával kell egyetérteni. Nem vagyunk ugyanis olyan gazdagok,
hogy olcsó félmegoldásokat engedjünk meg magunknak, amelyek egy idő után megnehezítik
az életünket. A huszonegyedik század elején ezt a problémát nagyvonalúan kell megoldani és
tekintettel kell lennünk a hivők utánunk jövő generációira is, pl. a kazánház mellé két külső
bejáratú WC-t is kellene építeni, mert ez természetes szükséglete a huszonegyedik század
hívőinek és a papságnak is.
El kell mondani, hogy ezt a fűtést nem kell mindenáron megvalósítani. Ha
azonban olyan meleget akarunk ebben a templomban, mint amelyhez az elmúlt negyvenöt év
alatt hozzászoktunk, akkor meg kell szoknuk az emelkedő energiaárakat és magasabb
adományokkal kell hozzájárulnunk a költségekhez. A jelenlegi kályhák negyvenöt év után
már az élettartamuk után vannak. Ha nem modernizáljuk a fűtést, ugyanúgy ki kell őket
cserélni, mert veszélyesek, nem felelnek meg az új szabványoknak. A biztonságért
a tempomban pedig a mindenkori plebános felel. Cseréjükkel nem takarítunk meg semmit és
továbbtoljuk a mindig csak nagyobbodó problémát a jövő generációra.
Meg vagyunk győződve, hogy Isten segítségével mindent megoldunk, ugyanúgy, mint
az elmúlt három-nyolc év rekonstrukcióit és építkezéseit is megoldottuk úgy húszmillió
korona, tehát nagyjából hatszázhatvanezer euró nagyságrendben. Ehhez bizonyos fokú
türelemre is szükség van a hívők oldaláról is, mert semmit sem akarunk elsietni, vagy
elrontani. És most éppen ezt a türelmet kérjük a hívőktől.
Szenc, 2010. február 28.
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