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ÉPÍTETT KÖRNYEZET 
 

DEÁKVÁRI „JÉZUS SZÍVE” TEMPLOM 
 Deákvárat a millenium évében kezdték a váciak 
benépesíteni. A kertváros gyors fejlődésnek indult, s 
hamarosan felmerült egy templom felépítésének 
gondolata. 1939. február 15-én megalakult a 
Templomépítő Bizottság. Ekkor már kb. kétezer 
ember élt Deákváron. 
Dr. Herrhof Mátyás felsővárosi kanonok-plébános 
meghirdette a templomépítést. Hanauer Árpád István 
volt 1919-1942 közt a váci egyházmegye püspöke, ő 
jelölte ki az építendő templom helyét az akkori Jázmin 
téren, Deákvár szélső házainál. 
A templom terveit dr. Fábián Gáspár neves 
építészmérnök készítette, a kivitelezést Krizsek 
György váci építési vállalkozó végezte. 
A templom teljes egészében felajánlásokból épült fel, 
a Váci Hírlap és a Váci Élet hosszú hasábokon sorolta 
az adakozók névsorát. 

1939. október 22-én megtörtént az ünnepélyes 
alapkőszentelés. A templom falait fehér téglából 
húzták fel, 1940. januárjában felkerült a tető a 
templomra, így felgyorsulhattak a belső munkálatok. 
A templom oltárát naszályi terméskőből a váci 
Barazutti mester készítette el a templom tervezőjének 
tervei alapján. A színezüstből vert, dúsan aranyozott 
szentségtartót Kolozsváry Mihály nagyprépost 
ajándékozta a templomnak, a művészi faragású 
oltárkeresztet dr. Vanyek Béla kanonok úr készítette 
el. 

A váci iparosok igencsak kitettek magukért, sokat 
dolgoztak a templom felszerelésében és szépítésében, 
úgymint: 

- 20 nagyméretű ablak készítése 
- a szentségtartó és az oltár 6 db művészi gyertyatartó- 
   jának elkészítése 

 - arany áldozati kehely ajándékozása 
 - sekrestye padlózása 
 - fő bejárati ajtó elkészítése 
 - áldoztatórács elkészítése 
Alig több, mint egy év alatt elkészült Deákvár „Jézus 
Szíve” temploma. Dr. Herrhof Mátyás kanonok 
plébános 1940. november 17-re meghirdette a 
felszentelési ünnepséget, mivel a templom 
„miseképes” állapotba jutott, csak a torony és a belső 
díszítő elemek egy része nem készült el.  
 A templomszentelést dr. Kovács Vince püspök úr 
végezte. Az ünnepségen elhangzott beszéd újabb 
adakozásra késztette a híveket. Hamarosan három 
művészi kivitelű szobrot készített Krasznay Lajos 
szobrászművész: Jézus Szíve szobor, Szűz Mária 
szobra, Szent József szobra. Elkészült a templom nagy 

kőkeresztje, a két szenteltvíztartó, valamint a Taberná-
kulum is. 1941-ben megkezdték a hiányzó torony 
építését, és dr. Herrhof plébános úr még abban az 
évben, október 26-án fel is avatta. 

A keresztet 
ekkor húzták fel 
és helyezték el a 
toronyban. 
A templom fres-
kóit (5 db) 
Takács István 

mezőkövesdi 
festőművész 

készítette el. 
A szentély fő 
képe 20 négy-
zetméteres, me-
lyen a templom 

patrónusának, 
Jézus Szívének 
hódolnak a szen-
tek. A templo-
mot 1957-58-
ban körülkerí-
tették, környeze-
tét rendbe tették. 

1962-64 között 
elkészült a mai 
helyén álló plébánia. 
1965-ben a templom 
25 éves jubileumára 
elkészült a templom 
70 kg-os kisharang-
ja, a templomkert-
ben pedig 25 
fenyőfát ültettek. 
2001-ben megújult a 
templomudvar is, ahol kőkeresztet és a Magyarok 
Nagyasszonyának szobrát helyezték el. 
 Máthé György atya a 2000-es években a templom belső 
terét is megújította. Restaurátorok szorgalmas munkájával 

az oltárképek kivilágosodtak, 
színeik visszanyerték eredeti 
szépségüket. 2004-ben befeje-
ződött a templomablakok művészi 
értékű elkészítése. Kocsi Márta 
Mária népművész tervezetében a 
magyar történelem ősi 
jelképrendszere és szent királyaink 
életképei kerültek a színes 
ablakcsodákra, melyeket Simonyi 
Norbert és édesapja, deákvári 
iparosok készítettek. 
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