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ORGONASZENTELÉS 

Január 15-én Attila atya megszentelte a 2022 nyarán 
megújult orgonánkat. A szertartást követően pedig egy 
kis koncerten keresztül a hívek meghallgathatták a hang-
szer legkülönfélébb hangszíneit. Ilyen módon adtunk há-
lát a Jóistennek, hogy hangszerünk karbantartását elvé-
gezhettük, s az Emberi Erőforrások Minisztériuma támo-
gatásával fel is újíthattuk.  

E szép zenei eseményen Huszár Emőke hegedűművész, 
a templomunk Szent Margit Scholája valamint Gábor-
Kneip Rita és jó magam szerettük volna megmutatni azt 
a zenei gazdagságot, melyet a hangszerek királynőjének 
segítségével a jövőben is szeretnénk nyújtani a temp-
lomba betérőknek. A műsor nagy részét barokk szerzők 
művei alkották, hiszen hangszerünk hangzásképe e mű-
vek megszólaltatására a legalkalmasabb.  

A koncert végén Elnök úr visszaemlékezett arra az idő-
szakra, amikor még csak messzi álomnak tűnt az, hogy 
egyszer sípos orgonája legyen templomunknak. Hány és 
hány orgonaépítővel beszélgettünk, tárgyaltunk! Hány 
és hány helyre utaztunk el elbontásra kínált hangszere-
ket nézve, mire megtaláltuk azt, ami nekünk kellett! Mi-
lyen sokan támogatták a munkálatok költségeit sípjegye-
ket vásárolva vagy kisebb nagyobb adományokkal akár 
névtelenségben maradva! Hány és hány koncert valósult 
meg erre a célra! Mennyi lelkesedés és csalódás, terve-
zés és újratervezés vezetett idáig!  

Hatalmas hálát érzek 
mindazok iránt, akik 
kb. 20 évvel ezelőtt az 
orgonaépítés álma 
majd pedig ügye 
mellé most pedig a 
felújítás mellé álltak. 
A közös erőfeszítés-
nek köszönhetően 

büszkék lehetünk arra, hogy a gyönyörű templomunk-
ban igazi sípos orgona hangja is segítheti lelkünket az Is-
tennel való találkozás létrejöttében. 

Isten áldja meg mindazokat, akik bármilyen módon is tá-
mogatták annak idején az orgona beszerzését, most pe-
dig az újjászületését. Szolgáljon ez a kis hangszer még 

sok-sok évtizeden keresztül Isten még nagyobb dicsősé-
gére! 

Orgonánk rövid története: 

1960 Peter-Paul Köberle építi Eislingenben a Liebfrauen 
Templomba a két manuálos, pedálos 9 regiszteres 
mechanikus orgonát, mely működését tekintve orgona-
építészeti kuriózumnak tekinthető: egy hangszeren belül 
csúszkaláda és ru-
gósláda is található. 
Ez utóbbi technoló-
gia Magyarországon 
egyedülálló! 
2010 nyarán Lukács 
Tamás orgonaépítő-
től kapott ajánlás 
alapján Dr. Kispéter 
Gábor, Pancza István és Gábor Tamás elutaznak Eislin-
genben megtekinteni az orgonát, melynek hangzásvilága 
a küldöttség minden tagját magával ragadta. 
2010 karácsonyára az orgonaépítő lebontja, a helyszínre 
szállítja, összeszereli és felhangolja a hangszert, az éjféli 
szentmisén Mádi György plébános megszenteli azt. 
2022 nyarán Csibi Balázs orgonaépítőnek és Bálint Vil-
mos zsombói asztalosmesternek köszönhetően az orgo-
nánk megújul. 

(Gábor Tamás) 
 

 
RÖVID HÍR 
A plébánia felújításra eddig összesen 1 960 500 Ft gyűlt 
össze. Köszönjük adományaikat, továbbra is várjuk nagy-
lelkű támogatásukat! 
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CSÜTÖRTÖK 

01.26. 
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