A JÁSZAPÁTI TEMPLOMÉRT
ALAPÍTVÁNY
1998-ban
néhány
lelkes
lokálpatrióta
elhatározta, tenni kell valamint a műemlék
templom megmentése érdekében. Legjobb
megoldásnak egy alapítvány létrehozása és
közadakozás szervezése tűnt. Így jött létre
A Jászapáti Templomért Alapítvány.
Az
alapítvány
fő
tevékenysége
a
kulturális
örökség
megőrzése,
a
Jászapáti Római Katolikus Templom
állagának megóvása, a lepusztult és
tönkrement elemek javítása.
A kuratórium
legfőbb
feladata
az
adományok
gyűjtése,
pályázatok
készítése,
a
szükséges
felújítási
munkák
összehangolt szervezése.
Évek
óta
gyűjtjük
a
személyi
jövedelemadó 1%-os felajánlásait, amit
a
pályázatok
saját
erejéhez
és
előfinanszírozásához használunk fel.
Az
alapítvány
megalakulása
óta
2014.09.05-ig
46.184 ezer Ft-ot
fizetett ki felújítási munkákra. 2014-ben a
padlóburkolat
felújításának
I.
üteme
valósult
meg
LEADER
támogatásból.
Gyűjtjük az adományokat a
további
feladatokhoz:
orgona,
torony
lépcsők
felújítása,
további
padok
cseréje,
padlóburkolat cseréjének folytatása, stb.

Kérjük, hogy adója 1%-ával
támogassa alapítványunkat, így
ezzel Ön is hozzájárul, hogy a
Jászapáti Római Katolikus Templom
felújítási, restaurálási munkái
tovább folytatódjanak.
Az alapítvány adatai, ahová a
felajánlásaikat, adományaikat várjuk:
A Jászapáti Templomért Alapítvány
5130 Jászapáti, Orgona utca 2.
Adószám:
18830390-1-16
Bank neve, bankszámlaszám:
Jászárokszállás és Vidéke Körzeti
Takarékszövetkezet Jászapáti Fiókja
69400427-10302561-00000000
Támogatásukat, anyagi segítségüket
előre is hálásan köszönjük!
www.jaszapatitemplom.hu
A szórólap megjelenését a 35/2013.
(V.22.) VM rendelet alapján a Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER
fejezetének végrehajtásához 2013-ban
nyújtandó támogatások jogcím
keretében benyújtott 8550272555
azonosítószámon nyilvántartott
1621407160 iratazonosítóval ellátott
pályázat tette lehetővé.
www.umvp.eu

A JÁSZAPÁTI
KÉTTORNYÚ TEMPLOM

A
és

főkupola
a
kereszthajók
mennyezet
képét Vágó
Pál, a többi
részt
Szirmai
Antal
és

A JÁSZAPÁTI RÓMAI KATOLIKUS
TEMPLOM
A XIV. századi kis, gótikus stílusú
templomot
1745
és
1759
között
átalakították barokk stílusúra, majd az
1820-as évekbeli bővítéskor klasszicista
jegyeket is kapott.
A
bal
oldali
torony gótikus
alsó része a
támpillér
kőtáblájának
felirata szerint
1493-ból való,
felső részét és
a
másik
tornyot 1746ban
Braun
Sebestyén
építette barokk
stílusban.
1743-tól
bővítik
az
épületet, emelik magasságát, kórus épül,
előbbre kerül a homlokzat.
Az ismét megújuló templomot 1825 és 1828
között Rábl Károly gyöngyösi építész tervei
alapján
Homályossy
Ferenc
szolnoki
kamarai
ácsés
kőművesmester
kereszthajóval és szentéllyel bővítette.
A
jászapáti
templom
az
Egri
Főegyházmegye második legnagyobb
temploma. Az egész templom hossza
62 m, 3500 embert képes befogadni.
A tornyok magassága 34 m.

Illés Antal festette.
A
Jászapáti
templom
eddigi
restaurálásainak érdekessége, hogy a
restaurálási munkák vezetője dr. Bóna
István festőművész-restaurátor, aki
Vágó Pál dédunokája.
A főoltárkép
Bécsből
származik,
Mária
születését
ábrázolja,
ismeretlen
a
festője.
A
három
mellékoltár
képét
Than
Mór,
egyét
Sajóssy
Alajos
festette.
A főoltáron lévő tabernákulum Borbély
József helyi lakos munkája. A jelenlegi
szószék 1836-ban került a régi helyére.
Az orgona jelenlegi formáját Bakos
Károly (1849) és Angster József pécsi
mester (1893) adta.
A templomot körülvevő erős kőkerítést
1759 és 1771 között építették, elöl és
hátul szép díszes rokokó vaskapu áll, az
elülső oszlopain Szent Miklós és Szent
Vendel szobrokkal.

1999 óta az egyházmegye, a plébánia,
az apáti és elszármazott hívek, az
önkormányzat, A Jászapáti Templomért
Alapítvány közreműködésével a templom
külső és belső állagának megőrzése és
szépítése az alábbi pályázatokon keresztül
valósult meg:
-

A tetőszerkezet felújítása a héjazat cseréje
A szekkók restaurálását megelőző kutatás
A kereszthajók és az ornamentika restaurálása
A szentély szekkójának tisztítása, konzerválása
Az oltárépítmény restaurálása
A kórus falképeinek restaurálása
Oltárképek és a szószék restaurálása
Csegelyek restaurálása a főkupolában
A főkupola restaurálása, külső homlokzat festése
Padok cseréje és restaurálása
Padló burkolat cseréje I.ütem

