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KISBÁCSA
MUNKATÁRSUNKTÓL
A Nagyboldogasszony-plébánia különleges temploma
Győrnek. A mára kultikussá
váló épület, köszönhetően a
környéken élők bőkezű adakozásának, megújult. Most a
templom előtti tér következik.
A Boglárka utca és a Szabadság utca találkozásánál álló templom jellegzetes balatonalmádi vöröskő-burkolatá
val meghatározó épitészeti eleme Kisbácsának. A tetőcserét,
a belső és a külső világítás
megújulását sokan támogatták
a hívők közül. A Gasztonyi család talán a legbőkezűbben. Az
ő jóvoltukból került új kereszt
a templomra, a Vill-Korr
műhelyében készült, és a díszes üvegablakok megújításához is több millió forinttal járultak hozzá, továbbá a plébánia átalakításának villamos
munkáit is elvégezték. „A
templomba egyre többen járnak újra. Hálásak lehetünk Pápai Lajos püspöknek, hogy
olyan plébánost nevezett ki,
mint dr. Németh Gábor. Az ő
magas képzettsége, fiatalos
lendülete, az ehhez társuló
bölcsessége sokat segít abban,
hogy jó értelemben vett közösségi hely legyen a templomunk" - mondja a környéken
lakó Gasztonyi László. Tőle
tudjuk meg azt is, hogy a
templom előtti teret is szeretnék megújítani.
„Ezt a területet gondos és jó
szándékú emberek próbálták
mindig rendben tartani. Ám ez

Dr. Németh Gábor plébános a templom kapujában. Támogatja, hogy parkosítsák az épület előtti teret. FOTÓ BERTLEFF ANDRÁS

néha kissé kaotikus eredménnyel zárult, és ráadásul
ezek az idős emberek már nem
tudják önként ~állalt feladatukat elvégezni. Ezért döntöttünk úgy, hogy megterveztetünk egy modern, kevés napi
gondozást igénylő, a templomhoz méltó teret és parkot.
A terv készen van, ezt beadtuk
a városhoz és az egyházközséghez. Bízunk benne, hogy
jóváhagyják, és akkor a csalá-

dok, az egyház, a város és a
részt vevő cégek közreműkö
désével idén a parkolók (Boglárka utca és a Szabadság utca
felől), valamint a templomtérburkolat át-, illetve kiépítése
történik meg, tavaszra pedig
elkészülhet az új közösségi tér
a hozzá tartozó növénytelepítéssel."
Dr. Németh Gábor plébános
örül az adományoknak, és annak, hogy méltó lesz a bejárat-

nál lévő tér a templomhoz.
„Kisbácsa mint településrész
a Győrből fokozatosan kiköltöző
lakosoknak köszönhetően alakult ki, emiatt sajnos aligha beszélhetünk egységes
településközpontról.
Ám azzal, hogy az ötvenes
években a helybéliek összefogásának köszönhetően megépült a templom, majd pedig
néhány évvel ezelőtt tornyot is
kapott, mondhatjuk, hogy a

településrésznek a sz1veve
vált. Ezt szeretnénk megkoronázni azzal, hogy a templom
környékét parkosítjuk, vagyis
úgy alakítjuk ki, hogy az itt lakók számára közösségi, találkozási lehetőséget biztosítson.
Ezáltal a templom épülete építészetileg kinyílik, és reményeink szerint a tér alkalmassá válik egyházközségi és más
közösségi programok megvalósítására is."

