
 

A 225 ÉVES  

LÓKÚTI PLÉBÁNIA MEGÚJÍTÁSA 

2003-IG 

 

A Szentimrevárosi Egyesület 1996 óta 

gondozza és bérli a bakonyi Lókút község 

plébániáját. 

Az évek során nagycsaládok, különféle 

katolkus közösségek és ifjúsági csoportok 

leltek itt a szálláshellyel együtt pihentető 

csöndre  és gyarapodtak közös élményekben és 

összetartozásban. 

2002-ben az Egyesület a Széchenyi-terv 

részeként az épület felújítására félmillió forint 

támogatást nyert, amit a Szentimrevárosi 

Alapítvány, a Szentimrevárosi Egyesület és az 

egyesület tagjai további jelentős adományokkal 

egészítettek ki. Összesen mintegy kétmillió 

forintot fordítottunk a plébánia megerősítésére 

és korszerűsítésére.  

A felújítás során egyesületünk tagjai 

számolatlan órában végeztek önkéntes munkát, 

aminek értéke a pénzbeli ráfordítással egyenlő 

mértékűre tehető. 

 

 

 

 
Brückner Ákos, Mail József és Szíjártó László atyák a házszentelőn, 2002. X. 23-án. 
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A LÓKÚTI 

PLÉBÁNIASZENTELÉS 

EMLÉKÉRE 

 

 

„Egy ház, akármilyen ház. 

De amelyiknek a falát aggódás, 

szeretet, gondoskodás és a 

jövendőnek bizakodó hite 

emelte föl. 

És fák. Amiket nem azért 

ültetett valaki, hogy hasznukat 

lássa. Nem is azért, hogy 

önmagát mulassa velük. 

Hanem azért, mert szépségre és 

jövendőre gondolt, békességre 

gondolt és a lelke tele volt 

derűvel.” 
  Wass Albert 

 

Szentimrevárosi 

Egyesület 
 

2002. 

 

 

 

 

 

 

 



         

         

         

A lókúti plébánia az utca felől nézve 

Az udvar és a ház  

      a kert felől  

 Korhadó külső ablakkeret 

Képek Lókút  plébániájáról 1996-97-ből, az átvétel idejéből  

A kapu, még rozsdás állapotban 

A nedvesedés visszaszorítására új esőcsatornára van szükség 

A fölnedvesedett fal   

köröskörül  javítást kíván 



     BONTÁS  ÉS   ROMELTAKARÍTÁS 
 

 

1. a rozsdaette régi ereszcsatorna lebontása 

2. a ház háta mögött 20 m hosszan húzódó 

vízelvezető vályú kiásása a ráomlott föld és 

kőkerítés alól  

 

3. a konyha teréből leválasztott fürdőszoba 

teljes megszüntetése 

4. a konyha teréből leválasztott WC teljes 

megszüntetése 

 

  

 

 

5. konyhaajtó kivétele 

 

6. befalazott átjáró kibontása 

 

7. befalazott falfülke kibontása 

 

 

8. kémény megszüntetése 

9. kamra/fürdőszoba falának bontása 

10. ajtó megszüntetése 

   
  

11. korhadt ablak kivétele 

12. alacsony ajtó megszüntetése 

   
13. elkorhadt ablak kivétele 

 

 

14. bokrokkal benőtt rézsü elhordása 

15. 20 m leomlott támfal bontása, elhordása 

16. két kő árnyékszék lebontása  

17. az árnyékszékek falába gyökeresedett fák 

kiásása 

18. víztároló akna betöltése a ház mögött 

 

19. hat korhadt ablak külső felének kibontása 

   
20. az elhanyagoltság ill. nedvesedés kö-

vetkeztében mindenütt omló belső vakolat 

leverése, lekaparása a falfelület tetemes 

részén 

21. hat m
3
 sitt elhelyezése a volt pajta helyén, 

alacsony támfal készítésével 

 

 

22. a négy vastag falú kő disznóól lebontása  

                             ÉPÍTÉS 

 

 A háztetőt új ereszcsatornával vettük körül. 

 A vályú vizének elvezetésére „alagutat” 

fúrtunk az utcai árokhoz és „kibéleltük” azt.  

 A fal további nedvesedése ellen a ház utcai 

fala elé is betonjárdát öntöttünk. 

 Helyettük a III. szobához szorosan csatla-

kozó, ám a tornác felől egy gardrobon ke-

resztül is megközelíthető WC-s fürdőszobát 

építettünk. Amennyiben ismét pap lakná a 

házat, ez a három helyiségből álló egység jól 

kihasználható lakótérül szolgálhat számára, 

mert jól berendezhető, jól fűthető, világos és 

kedvezően kapcsolódik a ház többi részéhez. 

 A régiből keletkezett új, tágasabb, 

boltozatos konyha ajtajának beépítése. 

 Egy ajtó beépítésével a III. szoba is meg-

közelíthetővé vált az ebédlő felől is. 

 Az itt lévő kémények rendbehozatalával 

megoldottuk az ebédlő/konyha fűtését. 

 Itt egy férfi és egy női mosdó/tusoló/WC 

falait, megemelt járószintjét és lépcsőit 

alakítottuk ki. 

 A vízórától kezdődően a házban teljesen új 

víz-és csatornahálózatot építettünk ki. 

 Helyébe műanyag bukó/nyíló ablak került. 

 A régi ajtóív alakját követve átjárót for-

máltunk a mosdók előteréhez. 

 4 szemöldökgerenda és 250 tégla beépíté-

sével helyreállítottuk az omló ablaknyílást 

és új, thermopan ablakot helyeztünk bele. 

 Újra felépítettük a 20 m hosszú kőkerítést. 

 Az árnyékszékek helyén kiegészítettük a 

vízelvezető vályút. 

 Aláépítettük, megerősítettük a ház süly-

lyedő,   megroggyant sarkát. 

Itt a padlásfeljáró zuga ablakot is kapott. 

 E hat ablak külső szárnyait újracsináltattuk, 

beépítettük, majd festettük. 

 Újravakoltuk a sérült falfelületeket. 

 Az utcai szobák és az iroda kivételével  min-

denütt új elektromos hálózatot készítettünk. 

 A folyosó beomlott végét újra födtük. 

 Kívül-belül meszeltük az összes falfelületet, 

újramázoltuk a kaput és a fehér nyílászárókat 

 Végül az íves ebédlőt és tornácot, valamint a 

mosdóelőteret és a gardrobot egységes kőlap 

burkolattal láttuk el. 

 Az ólak környékének rendbe tétele ill. a 

helyükre tervezett nyitott, fedett tér 

felépítése még a jövő feladata/lehetősége. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

           

 

 

 

               

 Lókút plébániája a felújítás után, 2002-ben 

A megújult ház és kerítés  

                           az utcáról 

nézve 

A helyreállított konyha  

    harmadfél évszázados ívei 

Az északi oldal megújított vízelvezető 

rendszere: 26 m új esőcsatorna, föltárt  

kiegészített és a föld alatt elvezetett 

betonvályú, eltakarított 

 rézsű és az újraépített támfal 

 A 3 új fürdőszoba egyike 

A plébánia megújult külseje és újrafestett kapuja 

                                                        az udvarról 

nézve 

Összefüggő  gyep a szeméttől  

                  megtisztított kertben 



 



 

 

                    

A boltozatos konyha helyreállításával 

az épület legrégibb „magja”  

a  közösségépítés  

színtere 

lett 

 

Ápolással a hajópadló természetes, 

szép fénye is fölragyogtatható  

A plébánia előtt nőtt öreg hársfa emlékeztet a 

múltra, s egyben a falu címerképére is. Ilyen 

volt 2002-ben, fiatalítás előtt, fakínnal benőve. 

Lókút plébániája 2002-ben 



A LÓKÚTI PLÉBÁNIA MEGÚJÍTÁSÁNAK ELVE: 

 

A HÁZ ÉS A KERT ÉRTÉKEIT  MEGŐRIZNI,  

ÉLETTEL MEGTÖLTENI ÉS NÖVELNI 

 

HÁZ 

 A ház legszebb részének, a hatalmas, íves konyhának visszaadtuk eredeti formáját.  

Az alaprajzilag is középen lévő helyiségnek ezzel a funkcióját is javára változtattuk: immár 

megfelelő méretű étkezőként együttlétre nyújt lehetőséget a házat használó közösségeknek: 

étkezésre, játékra, beszélgetésre, előadások meghallgatására. E sokat látott épület így éppen a 

legrégibb „magja” által válhat ismét a „lélek műhelyévé”, segítheti újra a keresztények 

összetartozását. 

 Igyekeztünk a régi arculatot megtartva kívül és belül felfrissíteni a ház felületeit. 

A homlokzaton kijavítottuk a vakolat régi rajzolatát. Javítottuk és meszeltük a házfalat, a 

kerítés oszlopait, ismételten újrafestettük a rozsdásodó kaput. Trombitacserjét ültettünk mellé, 

díszítésére.  

Az utca és a kert felőli oldalon a korhadó ablakokat pontos másolatukra cseréltük. Meg-

tisztítottuk és visszatettük rájuk faragott díszüket is, az új kereteket pedig lazúrfestékkel a régi 

ablakokhoz hasonlóra festettük.  

A házban felújítottuk a kövezetet, és az omló vakolatot helyrehozva meszeléssel frissítettük fel 

a falakat. Javítottuk, védőréteggel vontuk be a külső ajtókat is és ahol szükséges volt, 

kiegészítettük ill. újra mázoltuk a belsőket is. 

 Fölújítottuk és bővítettük a házban a hagyományos fafűtést. Újraraktuk a legnagyobb szoba 

cserépkályháját és a másik két szobába is felépítettünk egy-egy cserépkályhát. 

 A tárgyakat megjavítva visszaadjuk a használatba, ill. a hozott felszerelés régi darabjait 

közszemlére állítjuk ki a legnagyobb közösségi térben. Így pl. felújítottuk az ebédlő 

hangulatához illő régi konyhaszekrényeket és vaskályhát. Megjavítottuk a régi kilincseket, 

függönyöket, képeket. Az irodában a házban lévő régi könyvek tárolására nagy polcot 

állítottunk fel.  

KERT 

 Pontosan kimérettük a plébánia földterületét.  

 A plébániaépület mögött a javasolt betonkerítés helyett a régi, hagyományos, szép kő 

támfalat állítottuk helyre. 

 A kertből gondosan összegyűjtöttük a köveket, szemetet, a szertehányt sittet és egy kivételével 

megszüntettünk számos szemétdombot. 

 2012 őszén megfiatalítottuk a ház előtt álló hatalmas, öreg, már épp kivágásra ítélt hársfát. 

A vastag törzsű hárs immár új koronát növesztett. Tekintélyes méretével továbbra is őrt áll a 

falu fölött, s jelleget, méltóságot ad a plébánia és a falu összképének. 

A ház elé egy másik hársfát és egy szép fenyőt is ültettünk, hogy mint régen, újra három fa 

álljon a ház előtt. A rendszeres metszés eredményeképpen az előkert hortenzia bokrai is 

kétszeresükre terebélyesedtek. 

 Az udvaron pótoltuk az utolsó itt lakó plébános által ültetett, korábban sajnos kivágott 

örökzöldeket és nyírfát és igyekeztünk díszbokrokkal és rózsatövekkel folytatni díszkert-

jének telepítését. 

 Eddig tizennégy gyümölcsfát ültettünk az elpusztult gyümölcsös újranevelésére. 

A telek felső felében tizenhat szelídgesztenye csemetéből is ültettünk egy fasort a jövő 

nemzedék remélhető örömére, - a kert évszázados gesztenyefájának megsokszorozására, - a 

fagy- és vadkárok, szárazság és lopás miatt azonban sajnos csupán egyetlenegy gesztenyefa 

cseperedett fel. Ám azon az egyen nemrég már termés is mutatkozott. 

 A telek elbozótosodott részeinek folyamatos tisztításával és rendszeres fűnyírással szorítjuk 

vissza a bokorsarjak és a gaz elhatalmasodását. Az állandó nyírás eredményeképpen ma az 

udvart a korábbi kopott fűcsomók helyett már sűrű, egybefüggő gyep takarja. 
 



         

 

                   

 

             

Képek a felújításról, 2002-ből 

A felfrissült belső tér  fa emeletes ágyakkal 

Új ereszcsatorna és teljes ablakcsere az északi   

                                                                oldalon 

Az iroda ablakának 

külső felújítása 

SzIE önkéntesek munkájával 

 készül az új vízvezeték rendszer  

A ház megsüllyedt hátulsó 

sarkának alátámasztása, 

új ablakkal 

 

Gyermekeink 

segítenek kihordani  

az építkezés   

6 m
3 

sittjét 

 

 Új járólap készült 

    a konyhába és a folyosón 



 

 

 

 

 

 

CIKKEK, RÉSZLETEK  

LÓKÚTRÓL 

 

A SZENTIMREVÁROSI EGYESÜLET 

„FÉSÜLETLEN HÍREK” CÍMŰ HÍRLEVELÉBŐL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

TAVASZI HÍREK LÓKÚTRÓL  2004. 

 

 

Közgyűlésünk óta az alábbi változások történtek tanyánkon: 

1. Tavasszal a lókúti ház belső elválasztó falain öt helyen is erős nedvesedést észleltünk. 

Egy korán meghibásodott szeleptömítés ill. az egyik csaptelep alkatrészének 

kicserélése végett sajnos két fürdőszobában is fel kellett törni a vadonatúj csempét. 

2. Elkészültek a férfi és női vizesblokkok belső (WC és tusoló közötti) elválasztó falai. A 

tusolókra is föltettük a függönyöket. 

3. Összeszereltük és helyére állítottuk azt a 14 igen szép, fából (nem is csak bútorlapból) 

készült, bútorszövetes matraccal ellátott emeletes ágyat, melyeket még az ősz folyamán 

Bólya Jánostól – a Szt. Imre templom egyik hívőjétől – kapott a SZIE. Csányi Böbe és 

édesanyám, Makhult Mihályné segítségével kispárnákat is varrtunk, amikhez utóbb 

huzatot is készítettünk. Így minden ágy teljes kényelmet nyújt az ideérkezőknek. A 

házban most 26 férőhely van, (+1 rácsos kiságy várja lakóját), nyáron további hat pótágy 

könnyen, kulturáltan, kényelmesen elhelyezhető ill. használható. 

4. Télen a fásszínből az összes használható tüzelő elfogyott. Az alatta megmaradt hatalmas 

mennyiségű fahulladék és lom kitakarítása után kihordhattuk a házból, és e 

megtisztított helyen egymásra tornyoztuk a 28 kiszolgált katonai vaságyat meg a többi 

fölöslegessé vált fekvőalkalmatosságot. 

5. A konyha melletti „középső” szobában pótoltuk az ágyak alatt hiányzó (kb. 5 m2-nyi) 

hajópadlót. 

6. Mind a négy hajópadlóval fedett helyiségben hagyományos fényesítőszerrel 

fölkentem, majd fölkeféltem a padlót. Sokéves vágyam volt, hogy ez a ház egyszer – 

akár ha rövid időre is – visszanyerje régi, tisztes fényét. Nagyon szerettem volna, hogy 

végre ne a szegényesség lehangoló benyomása kerítse hatalmába a belépőt ezen az öreg 

plébánián, hanem fölemelő értéknek érezhessük azt a különleges atmoszférát, amely 

elsősorban a többszáz éves múltból, másrészt a használhatóság áldásaiból tevődik össze. 

Áldom érte a Jóistent, hogy ez a fordulópont most (-számomra mindenképp-) elérkezett. 

7. A padláslépcsőt is megkenegettem és megdörzsölgettem. A poros, szürke faszerkezet 

szolid fényt kapott, patinás hangulatúvá változott. Alatta kétszemélyes kuckót rendeztem 

be emeletes ággyal, asztallal, székekkel. Így az eddigi 9(+1), 9, 6(+ kiságyas) (és 1) 

személyes szobák mellett még egy 2(+1) személyes „helyiség” is létesült. 

8. A kamrában, a pincében és a konyhában sikerült végre elrendezni az építkezéskor 

félretett felszerelést, az azóta kapott hagyatékokat és a tavalyi használat során 

összekeveredett tárgyakat. A házban most mindenütt rend van. Ugyanakkor a 

melléképületben és a kert hátsó részében is még mindig izgalmas, „eredeti” 

elhanyagoltság, gaz, rendetlenség és lomtár hív kalandozásra, képviselve a romantikát… 

9. Miticzky László és Kati – a Karolina Egyesület tagjai – átgondolták, és meg is találták, 

mivel szerezhetnék a legnagyobb örömet a ház használóinak: az Igen Klub tagjai között 

gyűjtést szervezve egy új, 20 literes mikrohullámú sütővel lepték meg a házat. Az új 

eszköz óriási áldás, s hogy akadt, aki együtt gondolkodik velünk, az a sütőnél is nagyobb 

örömet okozott. Ezzel az ajándékkal immár a konyha felszereltségét illetően sem maradt 

hátra lényeges kívánnivaló: mélyhűtő és mikrohullámú, gáztűzhely, hűtő, gyors 

vízmelegítő, kávéfőző, teagép, grillsütők, szendvicskészítő, kenyérpirító és szeletelő, 

kukták, cukor-, mák-, paradicsom- és egyéb darálók, reszelők, zöldséggyaluk, 

krumplinyomó, szódásüveg, Römertopf, mosógép, a szobákban hosszabbító zsinórok, 

lámpák, olvasnivalók, zsolozsmás- és játékoskönyvek, növényhatározó, térképek, 

játékok, a kamrákban vasaló, hajszárító, hősugárzó, öntözőcső, biciklik, 

pingpongasztallap, agyag (játszani való), szerszámok és sok egyéb eszköz áll 

rendelkezésre – ha egy és más lehetne talán modernebb kivitelű is.   
 

 



 

LÓKÚTI KÖSZÖNET ÉS FELHÍVÁS TÁBOROZÁSRA    2005. 

 

 

     Mindenekelőtt is mindnyájunk nevében köszönjük Jani Jánosnak azt az hatalmas munkát, 

amellyel 2004. nyár elején lókúti tanyánk kertjét megszabadította egy régebben kivágott, 

újra meg újra elhatalmasodó, háromtörzsű, óriás kőrisfa tönktől. A két napig tartó 

kemény munkát egyedül vitte véghez. Az ásóval, csákánnyal, fejszével kibontott, kb. méteres 

átmérőjű óriás „fagolyót” a nyár folyamán egyetlen nyaraló társaságnak sem volt bátorsága 

vagy testi-lelki ereje „legurítani” a dombról, - a tönk benne maradt a körülötte keletkezett 

„kráterben”.  
 

     Ezért most Virágvasárnaptól Nagyszerdáig tartó tavaszi táborozásra hívjuk azokat a SZIE 

tagokat, akik kedvet éreznek ezzel a kihívással megbirkózni, ill. a kert rendezésében segíteni! 

Szeretettel várjuk azokat is, akik „csak” kikapcsolódni vágynak a városi életből: kisebb 

feladatok vállalásával akár a gyerekek és a hölgyek is pótolhatatlan segítséget tudnak nyújtani 

– pl. gallyak égetésével, rendcsinálással, varrással, gyomlálással, meszeléssel… 

Szeretettel hívunk mindenkit a „Lókúti tavaszi táborba”! 

 

 

      Márialigetiné Makhult Katalin 

       (209o385) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BESZÁMOLÓ A LÓKÚTI TAVASZI TÁBORRÓL    2005. 

 

 

Ismét remek napokat töltöttünk Lókúton. 

4 férfi, 4nő és 4 gyerek alkotta a csapatot, akik tavaszi kikapcsolódásként összegyűltünk a 

SZIE bakonyi kulcsosházának ápolására.  

A környezet - korábban is mindig tapasztalt - gyógyító ereje rám mindjárt megérkezésünktől 

fogva hatott. Elmúlt már-már kiheverhetetlennek tűnő ólmos fáradtságom, a belőle eredő 

összes kellemetlenséggel. A négy nap folyamán a felnőttek „feléledését” tovább erősítette, 

hogy a gyerekek (4, 8 és 10 évesek) reggelente bámulatos tapintattal, csendben játszottak, míg 

csak mindenki fel nem ébredt. A fiatalság az önkéntesség ezen szép megnyilvánulásáért az 

utolsó napon a Jóság Nagydíjában részesült, tábla csokik formájában. 

Nem szorult azonban közülünk mindenki ilyen kíméletre. Akadt, aki reggeli – vagy inkább 

hajnali – edzésként elfutott Pénzesgyőrbe meg vissza, s aztán egész nap töretlen lendülettel 

végezte a legkeményebb munkákat! 

 

Rengeteget munkát sikerült a három nap alatt elvégeznünk. Íme csak a legnagyobbak.  

Jani János barátunk az általa tavaly kiásott óriási kőrisfa tönköt – melyet a nyár folyamán 

senki sem mert-tudott-akart megmozdítani, - most lehozta a dombról, a körülötte képződött 

krátert pedig betemette. A méretek elképzeléséhez annyit: csak a kivágott vastag gyökerek 

lehordására háromszor kellett púposra rakott talicskával fordulni… 

Nagy részben sikerült megtisztítani a plébániakertet a kőris és bodzasarjaktól. Meszéna Zsolt 

tömérdek, többéves, (másfél ember magas) fát, bokrot ásott ki tövestől, melyek teljes 

bebokrosodással fenyegették a gyümölcsöst.  

Igyekeztünk feldolgozni a kertben lévő rendetlen szemétkupacokat. Dósai Palival 

belekezdtünk a kert utolsó nagy, „feldolgozatlan”, régi szemétdombjának 

felszámolásába is azzal a céllal, hogy helyén komposztgödröt létesítünk. Az értékes 

terméskő, a sitt és a föld szétválogatása közben a filozófia alapkérdéseiről folytattunk érdekes 

beszélgetést, így az idő észrevétlenül repült. János segítségével a gödör később jelentős 

méretűre mélyült, de itt még nagyon sok tennivaló maradt hátra, hogy a terep szépen rendezett 

legyen. 

Régi vágyam teljesült azzal is, hogy Cili lányunk varrógéppel megerősítette a ház 

takaróinak foszladozni indult széleit.  

 

Nagyon jól éreztük magunkat. Jók voltak a nagy közös étkezések, a beszélgetések – a pesti 

rohanó mindennapokban ritkán nyílik alkalom „egymás felfedezésére”. A közös esti játékról 

M. Sebő így nyilatkozott: „Annyit nevettünk, hogy én már teljesen beleizzadtam.” 

A sikereken felbuzdulva elhatároztuk, amint lehet, máskor is szervezünk Lókúti Kertszépítő 

Tábort. 

 

       Márialigetiné Makhult Katalin  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TAVASZ LÓKÚTON   2007 

 

 

A lókúti öreg plébánia ezen a tavaszon is a régi nyugalommal és a természet testet-lelket 

felfrissítő erejével köszöntötte az oda munkálkodni/táborozni érkezőket. Jó volt megpihenni, s 

látni igyekezetünk eredményeit. 

 

Meszéna Zsolt jóvoltából az építkezés óta elhanyagolt gyümölcsös végre teljesen 

megszabadult a kőris és bodza sarjadékoktól. Hatalmas munkája akkor nyújtott igazán 

megkapó látványt, amikor az elmúlt hétvégén, - a málnás megtisztítását is befejezve – 

Márialigeti Karcsi végig nyírta a „füvet” a fák között is. Azt gondolom, mindezt az tudja 

igazán értékelni, aki megpróbált már birokra kelni a növényzettel a „lókúti végeken”… A 

győzelem érzetét csak fokozza, hogy minden eddig ültetett – és idén gondosan 

végigápolgatott - fácskánk virágba borult és termőre fordult. Kivéve a szelídgesztenye 

fasort. Ennek bizony sajnos minden darabja, egytől egyig eltűnt a gaz, a nyulak, a nagy 

szárazság és a tolvajok okán. Ha erőnk lesz, újra fogjuk ültetni őket. Ha már fákról van szó, a 

ház előtt megfiatalított hársfa is ismét kezdi visszanyerni koronáját. Zsolt idei nyírásának 

eredményeképpen újra fához méltó alakot nyert. Bár terebélyesedne gyorsan tovább is! 

 

Idén vidámságot és örömet hozott a fiatalság is. Meszéna Laci és Bayer Balázs vágta fel a 

Zsolt által kitermelt hatalmas mennyiségű gallyat. Eközben Soós Cili a kertben tett szép 

rendet és a ház elé egy szép fenyőt ültetett el. Márialigeti Sebő és barátai – egymást is 

élvezettel talicskázva – segítettek a fahordásban.  

Gál Tibor villanyszerelő jóbarátjával megszüntette az építkezés óta kuszán és 

balesetveszélyesen lógó vezetékhalmazt a villanyóra körül.  

A tavaszi tábor minden résztvevőjének – mindnyájunk nevében – hálásan köszönünk minden 

segítséget! 

 

A május elsejei „második menetben” Karcsi megjavította az időjárástól megvetemedett 

bejárati ajtót, lámpákat szerelt fel a folyosón, megpermeteztük a fákat, lenyírtam a 

füvet, javítottam és meszeltem a fal számos sérülését, takarítottam a konyhát, homokot 

hoztunk a gyerekeknek, stb. Karcsi a konyhába valóságos mosogatószalont épített. A 

KÖJÁL előírásainak megfelelően három medencében lehet sorra mártogatni az edényeket! 

Tervezzük, hogy nyárra elkészül egy tágas polc a száradó edények számára is. A lesúrolt 

tűzhely, a tisztára mosott függöny, az újrameszelt fal hótiszta környezetében már most 

élvezet a mosogatás – komolyan sajnálom, hogy otthon nincs ilyen! Gyertek el ősszel 

kipróbálni… 

 

A vezetői hétvége időpontja idén október 12. és 14. között lesz Lókúton. A SzIE minden 

tagját igaz szeretettel hívjuk, várjuk! 

 

        Márialigetiné Makhult Katalin  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LÓKÚTI BESZÁMOLÓ RÉSZLETE,    2010-RŐL 
 
 

     A lókúti plébániaházba ez évben is szeretettel várjuk a pihenni és együttlétre vágyó 

családokat, közösségeket! A csönd, a kápráztató fények, a friss levegő ugyanaz Lókúton, mint 

eddig is, mint mindig volt. 

     Az elmúlt esztendőben tovább szépítgettük a házat. Újra festettük a kaput, a külső 

ablakokat, a bejárati nagy ajtót, a konyha nyílászáróit, a fürdő ajtaját és a kerti székeket. 

Lámpát, tükröt szereltünk a fürdőszobába, javítottuk a cserépkályhákat is és legfőképpen a 

tetőt, amelynek hibái sajnos beázást is okoztak. Emiatt esedékes lesz idén a konyha újra 

meszelése. Az asztalokra tavaly új viaszos vászon abroszokat vettünk. A tetejétől az aljáig 

háromszor kaszáltuk végig a 200 méter hosszú telket, ami esetenként két napi munkát 

jelentett. Negyedszerre – közös megegyezéssel – kettővel feljebbi szomszédunk lovai 

végezték el a felső részen a fű „nyírását”, nagy élvezettel és egyetlen hosszú fűszálat se 

hagyva! Szerencsések idén nyáron is barátkozhatnak majd, – „birtokon belül” is – Zorróval és 

Robival…  

     Egyesületünk az ősz folyamán 100.000 Ft adománnyal segített a Lókúti egyházközségnek 

a templom felújításában. Szintén erre a célra, Mezősi Erika révén, spanyolországi 

adományozók részéről is érkezett 150 Euró támogatás, amit Szíjártó László plébános atyának 

juttattunk el. A ház fenntartására szánt adományokból közüzemi számlákra és bérleti díj 

fejében összesen 150.000 Ft-ot adtunk át a plébános atyának. 
 

        Márialigetiné M. K.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A PLÉBÁNIAHÁZRA VONATKOZÓ RÉSZLETEK 

A LÓKÚT TÖRTÉNETE CÍMŰ KÖNYVBŐL 

 

 

 

 

 „A (III. Károly által alapított) Vallásalap támogatásával épült fel a lókúti plébániaház, 

melyet 1788. december 23-án adtak át Herschmann István plébános (1784-1788) hivatali 

ideje alatt. Az épületet a helybeli római katolikus hívek építették erős anyagból.” 

 

 1845-ben: „A plébániaház állt három szobából és egy cselédszobából, egy kamrából és 

egy boltozott pincéből.” 

 „A plébániaháznál volt még: egy istálló négy marhára, egy pajta, egy fészer, egy sertésól 

négy ajtóra (az ól körfalát az esővíz ledöntötte!). A vizsgálat szerint a plébániaház udvara 

kőfallal volt kerítve, mely a sok esőzés miatt pusztulófélben volt és mielőbbi javítást 

kívánt. A gyümölcsöst tüskekerítés kerítette, melyet évente újítani kellett. A javításokat a 

községnek kellett elvégeznie.” 

 

 „Tipold plébános a Veszprém Megyei Állami Építészeti Hivatalnak is kérvényt menesztett 

a lókúti templom és paplak tatarozásának érdekében. Ugyanis a templom mellett a paplak 

is romlásnak indult:>>… Ami pedig másodszor a lakásomat illeti – írta 1878 

szeptemberében Tipold plébános -, a házam kerítése kidőlt-bedőlt, néhol pedig egészen 

elpusztult. Házam teteje több helyen lyukas, mi miatt a szobák beáznak. Az ablakrámák 

korhadtak, a szél süvöltöz be rajtuk. Esőzésekkor az istállóban állataim vízben állnak, 

pinczém pedig tóvá változik. Végre: házam teteje fazsindeles, a pajtám teteje szalmás. Ha 

ily épületek mint tűzfészkek rendes községekben nem tűretnek meg, mennyivel inkább 

nem tűrhetők meg Lókúton, hol 1001 lélek egy kevésvizű kútból enyhíti szomját, mely kút 

a nyári időszakban sokszor kiszárad!<< Tipold Özséb lelkész gyors és hathatós segélyt 

igényelt a megyéspüspöktől. Kérése rövidesen meghallgatásra talált, 1878. december 28-

án a Vallásalap – mint kegyuraság – a lókúti templom és plébániaház felújítására 1236 

forint 61 krajcárt adott az alábbi megosztásban:  

a templom helyreállítására: 491 forint 82 krajcárt, 

a paplak tatarozására:  744 forint 79 krajcárt, 

összesen: 1236 forint 61 krajcárt 

 A munkálatokat 1879 júniusában Eszlinger János zirci építőmester végezte el 1036 forint 

97 krajcár összegért.” 

„A tatarozási munkálatok teljesen kimerítették Tipold Özséb plébánost…” 

 

 „1927 novembere és júniusa között nagyarányú restaurálási munkálatok zajlottak le a 

lókúti templomon, s a plébániaház is új – vörös eternitpala – tetőzetet kapott.” 

 

 A könyvből megtudhatjuk még, hogy 1944-ben a plébániaház előtt három hársfa állt.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A LÓKÚTI PLÉBÁNIA HASZNÁLÓI 
 

 

1999. 

 

Luchte rhand János  (hátrányos helyzetű fiúk sporttábora)  január 18-21.    8 fő 

Márialigeti   (karbantartás)     május  1-    5fő 

Östör Zsuzsa  (ifjúsági tábor)     június 14-17.  17 fő 

Dobra Lajosné  (két család)     június 18-27.    6 fő 

Márialigeti   (karbantartás)     június 29-júl. 9.      5 fő 

Ládonyi Jánosné (nagycsaládok)     július   9-15.  10 fő 

Östör Zsuzsa  (Szt. Alberich kórus)    július  16-18  22 fő 

Márialigti Károlyné (nagycsalád)     július  19-23.    5 fő 

Turócziné Pesty Ágnes (nagycsaládosok biciklis tábora)   július  24-31.  13 fő 

Csabay Károlyné (nagycsalád)     aug.      1-15.    7 fő 

Márialigeti   (karbantartás)     őszi szünet    6 fő 

 

 

2000. 

 

Márialigeti Károly (karbantartás)     május  1-    7 fő 

Meszéna Zsolt  (nagycsaládok)     június  9-12.  16 fő 

Gyurkovics Dorottya  (nagycsalád)     június 23-jjúl. 1.   7 fő 

Juhász Katalin  (nagycsaládok)     július  15-29.  12 fő 

Fábián József  (nagycsalád)     július  29-aug. 13.   7 fő 

Márialigeti   (karbantartás)     őszi szünet    7 fő 

Márialigeti Károly (nagycsaládok)     dec. 27-jan. 1.  22 fő 

 

 

2001. 

 

Aszkéták   (kisközösség)     június 29-júl.7.  10 fő 

Márialigeti  (karbantartás)     júl. 7-16.    6 fő 

Ládonyi János  (nagycsalád)     júl.26-aug.3.    6fő 

Fábián József  (nagycsalád)     aug. 3-11.    6 fő 

Virághalmy Balázs (nagycsaládok)     aug. 12-20.  14 fő 

Márialigeti Károly  (nagycsalád)     aug. 20-25.    8 fő 

Miticzky László  (Igen Klub=keresztény közösség)  szept 3. hétvégéje 20 fő 

Márialigeti   (karbantartás)     okt. 2. hétvégéje   5 fő 

Márialigeti Károly (jubileumi faültetés)    okt. 21-22.  26 fő 

Márialigeti Károly (nagycsaládok)     dec. 27-jan 1.  18 fő 

 

 

 

 

 



 

2002. 

 

Márialigeti  (karbantartás) 

a nyár folyamán teljeskörű felújítás önkéntesek részvételével     20 fő 

„Budy Building” tábor (fiatalok önkéntes építőtábora)      10 fő 

házszentelő        október 23.  30 fő 

Márialigeti Károly (nagycsaládosok)    dec. 27-jan 1.  23 fő 

 

2003. 

 

Meszéna Zsolt  (nagycsaládok)      jan. 4-5. 10 fő 

Luchterhand János (Lenhossek Ált.Isk. h. h. sporttábor)   jan. 3. hétvége   8 fő 

Makhult Mihály  (Kalevala kórus)     febr.2.hétvége 16 fő 

Németh Csaba  (nagycsalád)      febr.4.hétvége   6 fő 

Márialigeti  (karbantartás)      nagyhét eleje   7 fő 

Márialigeti  (karbantartás)      május 1-   6 fő 

Meszlényi György (7 rokon család)     jún.4.hete 23 fő 

Bartók István  (nagycsalád)      júl. 2.hete   6 fő 

Miticzky László  (Igen Klub=keresztény közösség)   júl. 3.hete 25 fő 

Fábián József  (nagycsalád)      aug. 1.hete   7 fő 

Benkő Balázs  (nagycsalád)      aug. 3. hete   8 fő 

Dr. Kállay Emil  (SzIE vezetők lelki hétvége)    szept.3.hétvége16 fő 

Márialigeti  (karbantartás)      őszi szünet   5 fő 

Márialigeti Károly (nagycsaládok)      dec. 28-jan1. 20 fő 

 

 

2004. 

 

Németh Csaba  (nagycsalád)      január4.hétvége 6 fő 

Márialigeti  (karbantartás)      nagyhét eleje   6 fő 

Szegeczky Tibor  (családok)      május 1.   7 fő 

Márialigeti  (karbantartás)      június I.     4 fő 

Ferencz Andrásné (Pázmány P. Egyetem Prohászka Műhely Szakk.) június II. 15 fő 

Fábián József  (nagycsalád)      július I.      6 fő 

Simon András  (nagycsdaládok)     július II.  13 fő 

Dr. Gáldi Zoltán  (Igen Klub=keresztény közösség)   július III. 17 fő 

Ledó Kiss  (nagycsaládok)      jűlius IV. 10 fő 

Fekete Magdolna (nagycsalád)      aug. I.    6 fő 

Rédly László  (kisközösség)      aug. II.  13 fő 

Szt. Angéla Gimn.. (gólyatábor)      aug. IV.  15 fő 

Dr. Kállay Emil  (SzIE vezetők lelki hétvége)    szept. III. 12 fő 

Márialigeti  (karbantartás)      okt. II.    4 fő 

Márialigeti  (karbantartás)      okt. IV.      4 fő 

Márialigeti Károly (nagycsaládok)      dec. IV.  16 fő 

 

 

 

 



 

2005. 

 

Katona Gábor  (Kalevala kórus)     jan. IV.  12 fő 

Márialigeti Márton (Műegyetemi Katolikus Közösség disznótor)  feb. III.  48 fő 

Márialigeti  (karbantartás)      május I.      2 fő 

Márialigeti  (karbantartás)      június IV.   7 fő 

Ferencz Andrásné (Pázmány P. Egyetem Prohászka Műhely Szakk.) július I.  10 fő 

Gianone András (Szt. Imre Gimn. nagycsaládos tanárai)   július II.  15 fő 

Ledó György  (nagycsalád)      július III.   8 fő 

Kissné Ledó   (nagycsalád)      július IV.   3 fő 

Dr. Gáldi Zoltán  (Igen Klub=keresztény közösség)   aug. I.  28 fő 

Kovács Éva  (érdi hittantábor)     aug. II.  32 fő 

Lakits   (hátrányos helyzetű lányok hittantábora)  aug. III.  12 fő 

Csányi Tamás  (nagycsalád)      aug. IV.      5 fő 

Kuzmich Gábor  (nagycsalád)      aug. V.    9 fő 

Dr. Kállay Emil  (SzIE vezetók lelki hétvégéje)    szept. III. 13 fő 

Márialigeti  (karbantartás)      okt. II.    5 fő 

Márialigeti Károly (nagycsalád)      nov. I.    5 fő 

Márialigeti Márton (keresztény egyetemisták)    dec. IV.  20 fő 

 

 

2006. 

 

Németh Csaba  (nagycsaládos gyerektábor)    jan. IV.    11 fő 

Márialigeti Anna (keresztény egyetemisták disznótor)   feb. III.                20 fő 

Márialigeti  (tavaszi karbantartó tábor)    nagyhét eleje 12 fő 

Márialigeti  ((karbantartás)      május III.   2 fő 

Nemcsics Márta (nagycsalád)      június I.                 5 fő 

Csóka Jánosné  (nagycsalád)      június II.   8 fő 

Gianone András (nagycsalád)      július I.-II.   5 fő 

Miticzky László  (Igen Klub=keresztény közösség)   július III. 15 fő 

Fábri Tímea  (család)       aug. I.    4 fő 

Fábián József  (nagycsalád)      aug. III.                 4 fő 

Dr. Kállay Emil  (SzIE vezetők lelki hétvégéje)    szept. III.   9 fő 

Németh Csaba   (nagycsalád)      nov. I.    6 fő 

Márialigeti Károly (nagycsaládok)      dec. IV.               18 fő 

 

 

2007. 

 

Meszéna Katalin (Bp-i Műszaki Egy. Vegyész Szakkollégiuma)  jan IV.  11 fő 

Márialigeti  (tavaszi karbantartó tábor)    nagyhét eleje 10 fő 

Márialigeti  (karbantartás)      május I.                 3 fő 

Nemcsics Márta (sérült gyermekek tábora)    június III. 11 fő 

Márialigeti  (Patrona Hungariae kisfiú tábor)   június IV.   7 fő 

Gianone András (Szt. Imre Gimn. nagycsaládos tanárai)   július II.  10 fő 

Sölch Alfréd  (nyugdíjas)      július III.   3 fő 

Márialigeti Borbála (439. cserkészcsapat Őz őrs)    július IV. 13 fő 



Meszéna Zsolt  (nagycsaládok)      aug. I-II. 13 fő 

Fábián József  (nagycsalád)      aug. III.      6 fő 

Márialigeti  (karbantartás)      okt. IV.     6 fő 

Márialigeti Károly (nagycsaládok)      dec. IV.   19 fő 

 

 

2008. 

 

Meszéna Katalin (Bp-i Műszaki Egy. Vegyész Szakkollégium)  febr. II.  11 fő 

Makhult Mihály  (Kalevala kórus)     febr. II.  10 fő 

Bitay Zsolt  (439. cs. csapat Vizsla Őrs)    febr. III.  10 fő 

Márialigeti  (tavaszi karbantartó tábor)    nagyhét eleje  6 fő 

Márialigeti Bence (nagycsaládok)      Húsvét napjai  16 fő 

Balics István    (nagycsalád)      május I. hete     8 fő 

Márialigeti (karbantartás)      június IV.          5 fő 

Rakonczai (nagycsalád)      július I.            14 fő 

Sölch Alfréd (nyugdíjasok)      július III-IV.      3 fő 

Büki Pál (nagycsaládok)      aug. I-II.          13 fő 

Márialigeti (karbantartás)      aug. III.              3 fő 

Auer Tamás (hittantábor)      aug. III.            16 fő 

Büki Krisztina (nagycsalád)      szept. II.            6 fő 

Márialigeti (víztelenítés)      nov. I.                2 fő 

Márialigeti Károly (nagycsaládok)      dec. IV.            16 fő 

 

 

2009. 

 

Márialigeti (karbantartás)      május I.              

Vida (nagycsaládok)      június 16-22. 

Márialigeti (karbantartás)      június 23-27. 

Sölch (nyugdíjasok)      július 3-15. 

Márialigeti (nagycsalád)      július 17-22. 

BartókIstván (+NOE) (nagycsaládosok)     július 23-27-3. 

Csabai Gábor (15 gyermekes család)     aug. 1-12. 

Roznyik Mihály (nagycsaládos)      aug. 11-21. 

Mergl Attila (SzIE vezetők)      aug. 22-24. 

Németh György (hittantábor)      aug. 25-31. 

Márialigeti (karbantartás)      ősz közepe 

Márialigeti (víztelenítés)      ősz vége 

 

 

2010. 

 

Márialigeti (kertápolás)      május 1-3.   2 fő 

Kuzmich Gábor  (hittantábor)      júl. 1-4.               17 fő 

Okváth Ágnes  (nagycsaládok)      júl. 21-25.          15 fő 

Büki   (nagycsaládok)      júl. 26-31.          12 fő 

Márialigeti  (nagycsalád)      aug. 1-12.            6 fő 

Bartók István  (nagycsalád)      aug. 13-21.          5 fő 



Meszéna Zsolt  (SzIE vezetők)      aug. 27-29.        10 fő  

Márialigeti  (víztelenítés)      nov. I.                   2 fő  

Márialigeti Károly (nagycsaládosok)     dec. 29-1.            6 fő 

 

 

2011. 

 

Márialigeti  (karbantartás)       

Márialigeti  (karbantartás)      június 27-30. 

Kristóf Tibor  (hittantábor)      júl. 1-6. 

Benkő Katalin  (nagycsalád sérültekkel)     júl. 7-11. 

Manninger Péter (Szt. Imrés hittancsoport)    júl. 11-14. 

Okváth Ágnes  (nagycsaládok)      júl. 25-31. 

Bartók István  (nagycsaládok)      aug. 4-8. 

Abonyi Zsuzsa  (hittantábor; Bp. Csillaghegy)    aug. 15-21. 

Mergl Attila  (SzIE vezetők)      aug. 26-30. 

Márialigeti  (karbantartás)      okt. 10-11. 

Márialigeti Márton (Vizsla őrs)      okt. 22-23. 

 

 

2012. 

 

Márialigeti  (karbantartás)      ápr. 29. 

Márialigeti   (karbantartás)      jún. 26. 

Kristóf Katalin  (hittantábor)      júl. 4-9. 

Halmágyi Gyula  (nagycsalád)      júl. 10-14. 

Bress Ágnes  (nagycsalád)      júl. 15-21. 

Okváth Ágnes  (nagycsaládok)      júl. 22-29. 

Braun Attila  (nagycsalád)      júl. 30-aug. 10. 

Balics István  (nagycsaládok)      aug. 13-19. 

Péceli Gábor  (Szt. Imrés hittanosok)     aug. 21-26. 

Márialigeti  (karbantartás)      szept. 15-16. 

Oswald Mária  (felnőtt „keresők”)     szept. 26-30. 

Balogh Alex  (cserkész vezetők)     nov. 1-4. 

Márialigeti  (víztelenítés)      dec. 2. 

Márialigeti Károly (nagycsaládosok)     dec. 30-1. 

    

 


