
A szobi Szent László templom orgonájának felújításával és a szobi katolikus 
egyházközség anyagi helyzetével kapcsolatos érdeklődésekre és 
hozzászólásokra a következő tájékoztatást tudjuk adni:

Az orgona felújítását át kellett ütemezni. A kivitelező nem fogott bele abba az 
orgona rekonstrukciós-felújítási munkába, amiről tervek és műemléki 
engedélyezés született, hisz a rendelkezésre állt összegből határidőre nem vállalt
el egy valamiféle részfelújítást, mert az árajánlati összeg ennél jóval magasabb 
(10 milliós nagyságrendű a különbség) a teljes munkához. A Váci Egyházmegye
illetékese úgy döntött, hogy (az orgonára szánt önkéntes adományokat nem 
bántva – ami a plébánia kasszájában rendelkezésre áll az adományozó szándékát
tiszteletben tartva) az erre kapott közel 15 millió forintot a templom felújítására 
fordítja. A toronysisak és a torony állapota már régóta az életveszélyessé váló 
állapot felé közelít. Az egyre szélsőségesebbé váló időjárások miatt nem lehet 
sokáig húzni a rendbetételét. Januárban a viharos szél feltépte a bádogot a 
toronysisakról (mint pár éve az oratóriumról – a jobb oldali imahely tetejéről), 
ami az alatta lévő épületrészek, így az orgona beázásával is fenyegetett. Mint 
ismeretes, a templom közvetlen közelében van az iskola és számos lakóépület. 
Napi szinten több száz ember, gyermek halad át a téren a templom mellett. Nem 
vállalható fel a további kockázata annak, hogy bárminemű tragédia 
bekövetkezzen. 2018-ban (egy max. 15 millió Ft-ot elnyerhető) pályázatot 
nyújtott be a plébánia a templom toronysisakjának állagmegóvására, remélve a 
teljes összeg elnyerését. Ebből 6 millió forintot nyert el csupán az állami 
pályázatból, mely ennek a felújításnak a teljes költségvetési töredékét fedezi 
csak (kb. az állványozást). Ezért az a döntés született, hogy az eredetileg az 
orgonára szánt 15 millió Ft-ot és a pályázaton nyert  6 milliót  a váci 
megyéspüspök nagylelkűen a Váci Egyházmegye büdzséjéből még kiegészíti 
26,5 millió Ft-tal, hogy így támogassa a már igen ramaty állapotban levő 
toronysisak és torony rendbetételét, hogy annak teljes felújítása is így valóban 
elkezdődhessen és be is lehessen fejezni.  Épületeink elöregedtek, amiket 
megörököltünk. Most elsődlegesen azokkal a problémákkal kell foglalkozni, 
amik a legégetőbbek. Az orgona felújítását ezen okok miatt is kellett átütemezni.
Az orgona felújítására önkéntes adakozásokból összegyűlt pénz (1.433.390,- Ft) 
egy külön alszámlán van kezelve, és az orgona rekonstrukciójára kerül 
felhasználásra.
Az orgona felújítása nem került elvetésre. Fontos, hogy, amit lehet őrizzünk 
meg. Bízunk abban, hogy egy későbbi pályázatból megvalósíthatjuk annak is a 
rendbe tételét. Ehhez, most úgy érezzük, hogy kérhetjük az adakozók és a hívek 
megértését.
Az egyházközségünk anyagi helyzetével kapcsolatos észrevételekre reagálva: 
Szobon jelenleg 1760 fő vallja magát katolikusnak és ezzel szemben 100-110 fő 
fizet önkéntes egyházi hozzájárulást (un. „egyházadót”), mely 2018-ban 
1.620.900.- Ft, a perselypénz 1.823.710.- Ft volt. E két bevétel együttes összege 



3.444.610.- Ft, havi szintre lebontva 287 ezer Ft. Ez a bevétel nagyságrendileg 
egy átlagos család költségvetéséhez hasonló. Ebből kell fenntartani az 
épületeinket, az egyházi temetőt, működtetni a templomot, plébániát.
A jelenleg folyó munkálatokra (temetőkápolna felújítása, ravatalozásra 
alkalmassá tétele; plébánia homlokzatának városképi megfelelése) a pályázati 
önrész biztosításához 8 millió Ft visszatérítendő kölcsönt kellett felvennünk. 
Ennek kigazdálkodása is nagy terhet ró anyagi lehetőségeinkre nézve.

A fejleményekről igyekszünk tájékoztatni az érdeklődőket a plébánia facebook 
oldalán, lehetőségeinkhez mérten. Itt lesz megtekinthető a temetőkápolna, a 
plébánia, a templomtorony és reményeink szerint az orgona felújítási 
munkálatairól készült fotósorozat is.
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