
Négy templom is megszépül idén 

Csongrád megye - Idén végre megkezdıdhet a szegvári, a nagymágocsi és az 
árpádhalmi templom, valamint a derekegyházi kápolna felújítása, de a Károlyi 
magtár rekonstrukciójára hiába nyert 51 milliót egy magáncég, az ambiciózus 
ötletgazdának azóta nyoma veszett. 

Már tavaly megkezdıdhetett volna több templom 
felújítása a szentesi kistérségben. A római katolikus 
egyház összesen 128 millió forint támogatást nyert 
vidéki örökség megırzése jogcímen arra, hogy 
szegvári, nagymágocsi, árpádhalmi templomát és egy 
derekegyházi kápolnát felújíttasson. Lapunk 
információ szerint a közbeszerzési eljárások 
eredményes lezárása sem volt zökkenımentes, illetve 
az is megnehezítette a projektek beindítását, hogy 
utófinanszírozott pályázatokról van szó, vagyis az 
egyháznak elıbb saját költségvetésébıl kell 
kigazdálkodnia az összeget. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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Nagymágocson kívülrıl nem tőnik lepusztultnak az 1883-ban emelt templom, néhány 
helyen hiányzik a vakolat, Topsi Bálint szentesi plébános ugyanakkor elmondta 
lapunknak, hogy a tetı beázik, a padozat pedig felázik, ezért a felhasználható 45 
milliós támogatásból 35 milliót a mágocsi templomra fognak fordítani, és 10 millió 
marad az árpádhalmira. Úgy tudjuk, Szegváron is hozzáláthatnak idén a templom 
rekonstrukciójához, amire 52 milliót nyert az egyházközség. Derekegyházon nem 
tudtak tovább várni: egy magánszemély adományából belülrıl teljesen kifestették a 
kápolnát. Szabó István polgármester lapunknak elárulta, a tervezett, mintegy 32 
milliós felújítás után templomnak szeretnék átminısíttetni az épületet, hogy a helyi 
katolikus közösségnek legyen végre megfelelı otthona. 
 
A mágocsi templommal szemben áll a Károlyi magtár, amit Ybl Miklós tervei alapján 
építettek 1853-ban. Turisztikai ösztönzések címszó alatt az egyik legnagyobb összegő 
– 51 milliós – támogatást ennek az épületnek a rekonstrukciójára nyerte el a Társ 
Befektetı és Vagyonkezelı Kft. Némi elıkészítés megindult ebben a projektben, 
hiszen a Magyar Építész Kamara is foglalkozott a tervekkel, amelyek szerint a 
tulajdonos idegenforgalmi célra kívánta hasznosítani az épületet. A terv szakaszos 

A mágocsi templom teteje beázik, a padozat pedig felázik.  
A szerzı felvétele
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felújításról szólt, elsı ütemben az alagsor hasznosítására kerülne sor, borozó-étterem 
létesítésével. A késıbbiekben az emeleten szállások kialakítását tervezték. Az Alsó-
Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesülettıl kapott információk szerint egy fıvárosi jogász 
áll a fejlesztés mögött, de a beruházás megkezdése várat magára, mert a nyertes 
nem jelentkezett, és ıt sem tudták elérni.  
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