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I.A javaslattevő adatai
1. A javaslatot benyújtó (személy/ intézmény/szervezet/ vállalkozás) Neve:
Világos Krisztián
2.A javaslatot benyújtó személy vagy kapcsolattartó adatai:
Név: Világos Krisztián
Levelezési cím:
Telefonszám: 06304447631
E-mail cím:

II. A nemzeti érték adatai
1. A nemzeti érték megnevezése: Római Katolikus Templom
2. A nemzeti érték szakterületenkénti besorolása

-agrár és élelmiszergazdaság
-ipari és műszaki megoldások
-természeti környezet

-egészség és életmód
-kulturális örökség
-turizmus és vendéglátás

-épített környezet
-sportA

3.A nemzeti érték fellelhetősége
Bárdudvarnok , Kaposszentbenedek
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
-települési

-tájegységi

-megyei

-külhoni magyarság

5. A nemzeti érték rövid szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása
A mai templom helyén eredetileg, a település keletkezésének idején egy fa kápolna állott.
Ez leégett. Ennek helyén, a Premontrei Szent Benedek Monostor, török időkben való
elpusztulása után egy kőtemplomot épített a közösség az elpusztult monostor köveiből.
Miután ez is leégett, 1903-ban építették fel a ma is álló templomot. Berendezése 1907-ben
nyerte el a mai formáját. Védőszentje Szent Benedek apát.Építtetője az akkori plébános
Sinkovits Nándor, aki a nemzet színészének, Sinkovits Imrének a nagybátyja. Ő maga is
megfordult kisgyerekként többször is a templomban. A templom építésének idején a
plébánia területe az akkori viszonyokhoz képest is nagy volt. Ide tartozott Zselickisfalud,
Szenna, 16 bárdi településrész, Kaposmérő, Kaposfő. Ennek jele, hogy a plébános mellett
ezekben az időkben két káplán is szolgált.
A templom már az építtetés korában is nagy templomnak számított mivel három hajóra
építették. Ez vidéki viszonylatban ma is ritkaságnak számít. Bejárata hasonlóságot mutat a
budapesti állatkert bejáratával, ami Kacsóh Pongrác tervei alapján készült. A templom
tervezőit nem ismerjük, de annyit tudunk, hogy Kacsóh tanítványok tervezték. Orgonája a
Mayer orgonagyárban készült 12 regisztert foglal magába. Oltárok: a fő oltár Szent

Benedek tiszteletére van szentelve. A jobb oldali mellékoltár Jézus Szíve tiszteletére van
szentelve. Bal oldali mellékoltár, Szent II. János Pál Pápa tiszteletére lett felszentelve a
templom százegyedik búcsú ünnepén. Az oltárt Burbela Gergely lengyel pap verbita
tartomány főnök szentelte fel Világos Krisztián plébánossága alatt. Értékes művészi
alkotások Szűz Anyának és Páduai Szent Antalnak a szobra. A templomban ma két harang
lakik. A Szent benedek harang,mely 1056 kg, jelenleg a kaposvári egyházmegye területén a
harmadik legnagyobb harang. A templomban eredetileg négy harang lakott, de ezeket a
Magyar Királyi Állam a második világháború idején fegyvernek beöntette.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája
(bibliográfia, honlapok, multimédiás források)
Historia Domus
Világos Krisztián Atya kutatásai
8. A nemzeti érték hivatalos Weboldalának címe

III. Mellékletek
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe

