
Újjászületik a surányi katolikus templom 

Aki az elmúlt hetekben Cserhátsurányban járt, meglepetten láthatta, hogy hiányzik a 

dombra épített katolikus templom teteje. Ám nem a szélvihar fújta le, nagyon is 

tudatosan leszedték, hogy újat emeljenek a helyére.  

- Már elodázhatatlanná vált a tetőcsere - mondta Szántó József polgármester. - A tető 

faszerkezete háromszáz éves, a szú és a múló idő szétrágta, félő volt, beomlik. A borítólemez 

az első világháború tájékán készült, elrozsdásodott, szükség volt a cseréjére. Csáki Károly 

,,Nógrádi tájakon"című könyvében ez olvasható az építményről: ,, A gótikus templomot Csór 

Tamás királyi főajtónálló emeltette 1344-ben. A vidék egyik legjellegzetesebb egyházi 

műemléke, nyolcszögletű, barokk sisakos tornya messziről magára hívja a figyelmet. Egykor 

nyílván őrtorony is lehetett, s valószínű, hogy a törököknek imaházul szolgált." - Március 

elsején kezdődött a munka - folytatta a polgármester. - Harmincöt méteres daru emelete le a 

négytonnás tetőszerkezetet. Ezt követően a salgótarjáni Dudás Kft. elkészítette a hű mását, 

amelynek a súlya hozzávetőlegesen nyolc tonna. Ugyancsak daru emeli a magasba. Szerettük 

volna ha már húsvétkor felszentelheti Vágyóczky József plébános úr, ám az esőzés miatt 

olyannyira felázott a talaj, hogy valószínűleg későbbre halasztódik az ünnepi esemény. A 

templom tetőszerkezetének cseréje 6 millió forintba kerül. A Nemzeti Kulturális Örökség 

Minisztériuma 2 millió, a váci püspök 1 millió, a cserhátsurányi önkormányzat félmillió 

forinttal járult hozzá a költségek fedezéséhez, a többi pénzt a hívek adták össze. A 

későbbiekben  felújítják a tornyot, a hiányzó köveket pótolják, így jószerivel újjászületik az 

isten háza. Egyéb, fontos munkálatokat is tervbe vettek ez évre a cserhátsurányiak. Húszmillió 

forintos, tavalyról áthúzódó beruházás az iskola tetőterének beépítése, négy szolgálati lakás 

kialakítása. Az óvoda nyílászáróinak cseréje 5 millió forintot igényel. Az intézmények 

csatornabekötése 3 millió, az orvosi rendelő felújítása 2 millió, a patak meder rendezése 

mintegy 9 millió, a már említett katolikus és evangélikus műemléki templomok 

díszkivilágítása 500 ezer forint költséget jelent. - A pénzt részben hitelből, részben pályázat 

útján teremtjük elő - közölte Szántó József. - A saját erőnk kevés, sajnos, működési hiánnyal 

küszködünk. A legnagyobb gondunk azonban nem ez, hanem az elöregedés és a kevés 

munkalehetőség. Ám ezeket a problémákat önkormányzatunk nem tudja orvosolni. 


