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A pusztamérgesi Nagyboldogasszony templom homlokzat felújítása 

Magyarország kormányának támogatásával az EEÖR-KP-1-2021/1-000843 

számú, 15.000.000 Ft összegű projektből valósult meg. A tevékenység célja a 

külső felújítás volt, valamint a templom teljes homlokzat vakolatának 

felújításra. A templomkülső rendbetétele nem csak állagmegóvásként 

szolgált, hanem tulajdonkép hozzájárult a település összképének 

kialakításához is. Mint a fotók is bizonyítják, hogy a templom régi vakolata 

több helyen hiányos, esztétikailag pedig teljesen elfogadhatatlan volt. A 

felújított templomot a Hívek és a község Polgármestere jelenlétében áldottuk 

meg és adtuk át a kerület papságának jelenlétében, ahol mind az egyházi és 

mind az önkormányzati képviselőtestület elmondhatta, hogy az épület 

hatalmas változáson ment keresztül. A hívek számára nagy jelentőséggel bír 

a templomfelújítása, hiszen az 1930-as években épült, a községhez képest 

méretében is kiemelkedő templom minden évben amortizálódott. Most, hogy 

ismét megnyithatta kapuit, azért is nagy jelentőségű, mert a lakosság 

számára ismét lehetőség nyílik különféle egyházi rendezvények 

megtartására: szentmisék, liturgikus cselekmények bemutatása, bibliaóra, 

énekkar, filmvetítések, egyházi kiállítások és sok más rendezvény 

megtartására, mely mind a település, mind pedig az egyházközség tagjait 

szolgálja. Ez mellett eszmei jelentőséget is hordoz magában az épület, hisz 

annak idején közadakozásból, s java részt a hívek keze által épülhetett fel, 

jelképezve a község összetartó erejét. A több generációt is kiszolgáló épület 

hasznosíthatóvá válik a településen tanuló katolikus általános iskola tanulói 

számára is, mint a korosztályi katekézisben segítő hely, és esetlegesen egy-

egy hittanverseny helyszíneként is fel lehet majd használni. Összegezve 

elmondhatjuk, hogy a 15 000 000 forintból megújuló templom nagy segítség 

és lehetőség, mind a községben lakók, mind az ide látogatók számára. A 

vallásos lelkületen túl közösségformáló erővel is rendelkezik mely nemtől és 

korosztálytól függetlenül mindenki számára lehetőséget ad, hogy megtalálja 

a számára igazán ideális programot, lehetőséget. Ugyanakkor elmondhatjuk 

azt is, hogy a vallásos lelkület mellett emléket is állít azon személyek számára, 

kik településünkön tevékenykedve hirdették Isten igéjét. A mai korban, a 

község viszonylatában multifunkcionálisan működő épület szinte gerince 

lehet az egész község számára. A helyi viszonyok és adottságokhoz mérten 

korszerű épület külső felújítása nem csak reményt képez a község lakosai 

számára, hogy talán lesz ismét önálló, helyben lakó plébános, hanem jelzés 

értékű is, hogy van ismét hova tartozni. 


