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Önkormányzati
Hírek

Megjelenik 10.000 példányban MOHÁCSON, ÚJMOHÁCSON, SÁRHÁTON és MOHÁCS-SZÕLÕHEGYEN

Mohács Város Önkormányzatának hetilapja

A rendezõség felhívja a figyelmet,
hogy politikai jellegû, illetve a békés megemlé-
kezéssel össze nem egyeztethetõ megnyilvánu-
lásokra a fenti ünnepségeken nincs lehetõség!

Mohács Város
Önkormányzata

tisztelettel meghívja Önöket

az augusztus 20-ai, állam-
alapításunk évfordulója
alkalmából rendezendõ

városi ünnepségre

15.30 órakor: kitüntetési ünnepség a Városháza
dísztermében (belépés csak meghívóval!)

17.00: városi ünnepség a Széchenyi téren
– közremûködik a Mohácsi Polgárok
Olvasóköre Dalárdája, Citerazenekara és a
Mohácsi Ifjúsági Fúvószenekar

18.00: ünnepi szentmise
a Fogadalmi Emléktemplomban

19.00: fesztiváli kavalkád a Széchenyi téren
a XXII. Mohácsi Nemzetközi Néptáncfesztivál
résztvevõinek közremûködésével

20.00: gálamûsor a Mûvészeti Iskola szabadtéri
színpadán a néptáncfesztivál szereplõinek rész-
vételével (Vörösmarty utca 3.)

.............................................................................

Valamelyik tervezõ csoport elszámolta magát,
de nagyon, ezt tudhattuk meg – ha nem is
ezekkel a szavakkal – az elmúlt hét elején tartott
lakossági fórumon a Fogadalmi Emléktemplom
felújításáról. Konkrétan arról van szó, hogy a
programba vett nettó 303 milliós munkálatokra
a közbeszerzési eljárás keretében kapott három
ajánlat közül a legkedvezõbb is ennek az ösz-
szegnek több mint a kétszeresérõl szólt. Vagyis,
sikertelen lett a kiírás, és most jön az újratervezés.

A templom felújítására eredetileg kidolgozott
tervek a városban komoly ellenszenvet váltottak
ki helyi közéleti szereplõk és hívõk körében
egyaránt. Határozottan állították, hogy szerintük
nem indokolt a fõoltár lebontása és a taberná-
kulummal együtt a szentélybõl való eltávolí-
tása, csakúgy, mint a szószék elbontása.

Elfogadhatatlannak tartották továbbá a kupola
színes ablakainak a fehér üvegre történõ cseré-
jét, s azt is, hogy a gyóntató helyiségbõl gyer-
mekeknek foglalkoztatót alakítsanak ki.

A kútba esett tervek úgy tûnik, részben kedvezõ
változást eredményeznek a kifogásolt felújítási
megoldásokra. A fórumon részt vett népes
közönséget Dohóczki Péter, a Pécsi Püspökség
gazdasági igazgatója ugyanis arról tájékoztatta,
hogy a terveket októberig átdolgozzák, s azok
várhatóan már nem tartalmazzák a fõoltár, s a
várható költségek miatt a kupola színes üvegei-
nek az eltávolítását. Egyelõre legalább is nem.

A szószék lebontása viszont része marad a prog-
ramnak. Ennek indoklásaként többszörösen
hangoztatott álláspontja az egyháznak az, hogy
az emelvény már 1976-óta nincs használatban,
azaz nem része a liturgiának. Így továbbra is
tervezett a mozaik borítás áthelyezése, bár,
Bacsmai László plébános, kerületi esperes nem
tartja azt sem kizártnak, hogy nem feltétlen a
gyermekfoglalkoztatóba kell kerülnie.

Amennyiben a hívõk kompromisszumos meg-
oldásra készek, úgy közbenjár annak érdekében,
hogy a templomban, például az egyik oldalfalon
maradjon látható minden betérõ számára Kolbe
Mihály alkotása. Ezzel a lehetõséggel a fórumon
jelenlévõk csupán egy része értett egyet.

A gazdasági igazgató azt hangsúlyozta, hogy a
leszegényített, kevesebb mûszaki tartalommal
készülõ új tervnek a legfontosabb munkálatokat
tartalmaznia kell. Vagyis, a beázások megszünte-
téséhez a tetõ- és a homlokzati nyílászárók
szigetelése az állagmegóvás szempontjából nem
halasztható el. Megújul az oltár elõtti liturgikus
tér, itt igényes keresztelõ medence is helyet kap.
Rendbe teszik a fõbejárati lépcsõsort, ahol az
akadálymentes közlekedést is biztosítják. A
templom padlóburkolatát nem lehet a rendelke-
zésre álló forrásból cserélni, de a meglévõt
felújítják, csakúgy, mint a templom körítõfalát
fedõ kõlapokat. Egyéb munkálatok mellett a
padokat restaurálják és egységessé téve bõvítik,
megújul a négy oldal oltár, a karzati feljáró és
lesz korszerû, visszhangmentes hangosító be-
rendezés, sõt, a jelenlegi orgona imitációt el-
bontják, s helyette a püspökségtõl nagy értékû,
komoly elektronikus orgonát kap Mohács.

Dohóczki Péter bejelentette, hogy rövidesen
beállványozzák az épületet, ami még nem a
kiviteli munkák kezdését jelenti, hanem
felmérik a kupola állapotát, hogy a konkrét
feladatokat meghatározzák, mert, mint meg-
jegyezte: „fogalmunk sincs, mit találunk ott”.

Viszont sem az elõzõ tervnek, sem a készülõnek
nem lesz része a torony, annak az anyagi fede-
zete sincs meg, s a püspökség szakemberének
megítélése szerint a meglévõ alapozás sem
alkalmas a felépítésére.

Berta Mária

Marad a fõoltár és lehet, hogy
a kupola színes ablaküvegei is
a Fogadalmi Emléktemplomban

A Fogadalmi templom felújításáról való egyeztetésen az álláspontok közeledtek. Két dologban,
a  szószék és a tamburablakok sorsában püspök úr dönt. Kérem a templombajáró hivõ
katolikusokat, hogy egyházunkhoz hûségesek legyünk, és a továbbiakban bízzunk a püspök
úr bölcs és megfontolt döntésében, és azt engedelmes lélekkel fogadjuk el, hiszen egyház-
megyénknek õ a fõpásztora, ezért a döntés és a felelõsség is az övé.

Szalai István, Mohácsi Római Katolikus Plébánia


