KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELEM - FÓTI SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS TEMPLOM FELÚJÍTÁS
„A Váci Egyházmegyének, a Magyarország Kormánya által támogatott, EGYH-KCP-16-P-0109 azonosító számú
projektje keretében megvalósuló „Fóti templom felújítása”
NYITÓRENDEZVÉNY - SAJTÓREGGELI
2018. június 29. 10.00-12.00
A Nyitórendezvényen az érdeklődők különleges programban részesülhettek. A bevezető orgona muzsika után az
egybegyűlteket Dr. Tuzson Bence a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára köszöntötte, akihez a
jelenlevők kérdéseket is intézhetnek. Közben már eredeti pompájában volt megcsodálható a szintén ezen
Kormányzati program keretében restaurált, Carl Blaas által festett főoltár. Ezt követően egy rövid Idegenvezetés
keretében lehetett megtekinteni a műemlékegyüttest. A vendégek a nagyközönség elől részben elzárt - pl. a Károlyi
család temetkezési helyéül szolgáló Altemplom - részeket ismerhettek meg és testközelből láthatták a felújítás által
érintett műszaki részleteket is. A program keretében a közel múltban felújított Közösségi Házban két rövid
prezentációt volt. Egyrészt a Váci Egyházmegyét érintő teljes Kormányzati támogatás részletei kerültek
ismertetésre, másrészt pedig a teremtett világért felelősséget vállaló környezetbarát felújítás műszaki tartalma
került bemutatásra. Ezek után Sajtóreggeli - Agape keretében vendégelték meg látogatókat, mely során kötetlen
beszélgetések formájában szerezhettek további információkat.
PROJEKT LEÍRÁS
A projekt a Magyar Állam 100%-os támogatásának keretében valósul meg, mely kifejezetten egyházi intézmények
és épületek építését, felújítását szolgálja.
Teljes támogatás: 4.200 millió forint
Projektre eső támogatás: 500 millió forint
Kedvezményezett: Váci Egyházmegye
Kezdés:
2018. július 01.
Várható befejezés: I. Ütem, 2018. december 08., II. Ütem, 2019. április
I. ütem munkálatai: Fóti Római katolikus templom homlokzati nyílászáró felújításának, a kapcsolódó homlokzati
korrekciónak, a tető felületekről csapadékvíz elvezetés felújításának, főtemplom Rákosy padfűtésének
kialakításának, épület körüli vízelvezetés felújításának munkálatai.
II. ütem munkálatai: Fóti Római katolikus altemplom burkolat felújításának, belső falfelületi korrekciójának,
elektromos hálózat felújításának kivitelezési munkálatai.
A Fóti Római Katolikus templom felújításának egyéb felújítási munkák már tavaly nyáron elkezdődtek. Ennek
keretében 2017 augusztus és október között került sor a főoltárkép és a tabernákulum ajtóinak restaurálására. 2017
szeptembere és 2018 májusa között zajlott a főoltár faszobrászati helyreállítása. 2017 karácsonya után kezdődött
az orgona felújítása, mely várhatóan jövő tavasszal fog véget érni. A templommal szomszédos ingatlanon, a plébánia
mögött a tél folyamán felújításra került az egyházközség közösségi háza, melynek keretében megvalósult
valamennyi külső nyílászáró korszerű, energiatakarékos cseréje, a padlásfödém utólagos hőszigetelése, a
villamoshálózat és a világítótestek teljes cseréje, valamint megújult a közösségi ház burkolata és teljes festést is
kapott, mellyel nemcsak méltó szakrális helyként, hanem korszerű közösségi térként is ki tudja szolgálni az
egyházközség pezsgő hitéletét.
A legutóbbi felújítás óta a templom vakolata a vizesedés következtében több helyen omlásnak indult, így az
állagmegóvása érdekében átépítésre kerül a templom körül csapadékvízelvezető-rendszer, és helyreállításra a
megrongálódott homlokzati részek. A templom nyílászárói nemcsak művészeti, hanem szerkezeti szempontból is
erősen elöregedtek, állagmegóvásuk sajnos már csak teljes felújításukkal lehetséges. Eleget téve a hívek évek óta
jogosan megfogalmazott igényének, felújításra kerül a templom fűtési rendszere. Nemcsak a jelen kor hívőit
szeretnénk kiszolgálni, hanem illő főhajtással tisztelegve elődeink előtt felújítjuk az altemplomot is, mely a Károlyi
család végső nyughelye. Az altemplom szintén felvizesedett falfelületei és megkopott burkolata is felújításra kerül,
valamint átépítjük a villamoshálózatot is.

