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Vácrátóti Hírmondó

A Vácrátóti Hírmon-
dó nyári számában egy 
nyolcvanegy éve festett 
vácrátóti témájú festményt 
mutatunk be. 

A képen a helyi birtokos 
bojári Vigyázó család kasté-
lya körül kiépített angol-
kert kőkerítése, a park buja 
növényzete, a távoli temp-
lomtorony és a kertet elha-
gyó Sződrákos-patak hídja 
látható. 

Ki a kép festője? 

A képet az a Slezák (később 
Székely) Jenő (Dunapentele, 
1898-Bp., 1971) festette, aki 
pedagógusi pályáját 1921. 
október 12-én, mint elemi 
iskolai helyettesítő kántor-
tanító Vácrátóton kezdte. 
Itt 1921. október 12-én vá-
lasztották meg a betegsége 

folytán hat hónapra sza-
badságolt Sztarek Lénárd 
tanító helyettesítésére (aki 
1922. április 5-én, 65 éves ko-
rában elhunyt). Slezák 1922. 
június 26-ig az első és má-
sodik osztályosokat, va-
lamint az ismétlőket taní-
totta. 1922. november 3-tól 

már Vácdukán tanított, 
majd 1927. december 12-
től közel négy évtizedig a 
Sződi Római Katolikus Fele-
kezeti Elemi Népiskola illet-
ve annak utódintézményei 
tanítója lett. Amatőr festő-
ként több képet készített 
Sződről (községháza, utca, 

templom) és Vácrátótról 
(kőhíd, fürdőzők) is. Nép-
színművek, pásztorjátékok 
rendezőjeként, díszletfes-
tőjeként és szereplőjeként 
több színdarabot mutatott 
be tanulóival. 

Volentics Gyula
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Megkezdődtek a „Mária 
megkoronázása” mellékol-
tár felújítási munkálatai.

ELŐZMÉNY – A Nemzeti 
Kulturális Alap Igazgatósá-
ga „Veszélyeztetett helyze-
tű műemlékek állagmegóvá-
sának, részleges, vagy teljes 
helyreállításának támogatásá-
ra” címen kiírt pályázatán 

az egyházközség pályázatát 
(mely a templomtorony és 
tető felújítását és az állag-
megóvást tartalmazta) for-
ráshiányra hivatkozva el-
utasították.

2007. május 15. napján az 
egyházközség és az önkor-
mányzat levélben fordult az 
Oktatási Minisztériumhoz a 
fenti cél megvalósításához 
szükséges forrás előterem-
tése érdekében.

Az Oktatási és Kulturá-
lis Minisztérium Egyhá-
zi Kapcsolatok Titkársága 
18087-1/2008. számon kelt 
(2008. június 5.) levelében 
tájékoztatta az önkormány-
zatot és az egyházközséget 
5.000.000.-Ft vissza nem té-
rítendő támogatás megíté-
léséről. A támogatási szer-
ződésben megfogalmazott 
cél a vácrátóti római katoli-
kus templom torony-szerke-
zetének és fedésének felújítása 
volt.

Az önkormányzat és az 
egyházközség 2008. novembe-
rében a támogatási szerződés 
módosítása iránti kérelemmel 
fordult a támogatóhoz, te-

kintettel arra, hogy a Petőfi  
tér rekonstrukciója kapcsán, 
ugyancsak támogatást 
nyertünk el a torony felújí-
tására.

A támogató a kérelemnek 
756-1/2009. számon (2009. 
január 22. napján) helyt 
adott, így lehetőségünk 
nyílt arra, hogy a támoga-
tást a „Mária megkoronázá-
sa mellékoltár restaurálására” 
használjuk fel.

A BERUHÁZÁS JELEN-
LEGI ÁLLÁSA – A Kultu-
rális Örökségvédelmi Hiva-
tal 460/4219/6/2009. számú 
határozatával engedélyt 
adott, a vácrátóti Szenthá-
romság templom Mária meg-
koronázása mellékoltár resta-
urálására, mely június végén 
kezdődött meg. A restau-
rálást Bedő Csongor Lász-
ló és Schütz Zoltán végzik, 
az általuk 2009. január 26-
án készített és a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatalhoz 
benyújtott dokumentáció 
alapján.

A tisztítási és konzervá-
lási munkák befejeztével 

az esztétikai helyreállítás 
megkezdése előtt szakmai 
zsűrit kell összehívni, akik 
a munkák során felmerülő 
kérdéseket vitatják majd 
meg.

Az egyházközség a res-
taurátorokkal külön-külön 
1.978.800.-Ft + ÁFA ösz-
szegben kötött vállalkozási 
szerződést összesen bruttó 
4.947.000.-Ft értékben.

Az I. résszámlák kiállí-
tása megtörtént (600.000.-
Ft+ÁFA/fő), melyet a római 
katolikus egyházközség elő-
legezett meg. Ez az előleg 
összeg a végszámla kiállí-
tásakor, természetesen le-
vonásra kerül. Az Oktatási 
és Kulturális Minisztérium-
tól restaurálásra megítélt, 
vissza nem térítendő ösz-
szeg: 5.000.000.-Ft. A mun-
kák előreláthatólag 2009. 
szeptember végéig tartanak. 
Megértésüket és türelmü-
ket kérjük, továbbá kö-
szönjük az önkormányzat 
eddigi eredményes együtt-
működését!

Kovács József, plébános

Megszépül 
a  templom

Fotó: Belán Tibor


