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Beszámoló a felújításról 

 

A Kertai László által tervezett gyönyörű 

templomunk a mögöttünk lévő fél 

esztendő alatt teljes körű felújításra 

került. Kb. 7 hónapos előkészítő munkát 

követően 2019. áprilisában elindultak a 

felújítási munkálatok. A munkálatokat az 

Alpin-Szig Group Kft. mint 

generálkivitelező, és az általa bevont 

több kivitelező cég, illetve egyéni 

vállalkozó végezte. A felújítási munka a 

borostyánkerítés egy részének megépítésével indult, valamint az eddig hiányzó villámhárító megépítésével. 

Ezt követően került kiépítésre az öntözőrendszer. A megújított, templomot körülvevő magas ágyásokba 

levendulát ültettünk, s a Füredi út mellett lévő félkör alakú területbe hóbogyó cserjéket telepítettünk, s 

csepegtető rendszerrel láttuk el e részeket is. A szomszédos Debrecen Reménység Háza gyülekezet ekkor 

építette meg a köztünk lévő kerítés lábazatát és oszlopait, mi csupán a drótkerítést helyeztük rá, a kerítés mellett 

pedig betonszegélyt alakítottunk ki, egy vékony díszcserje sorral. 

A külső munkák augusztus végén új lendületet vettek. Addigra már az elültetett cserjék és levendula 

tövek is megerősödtek. Elkezdődött a templom alagsori szintjének hőszigetelése, később megvalósult a 

szigetelés külső festése és színezése is. Tereprendezésre került sor, amelynek során elszállításra került több 

köbméter feleslegessé vált föld. Folytatódott a borostyánkerítés építése is.  

Később az udvar elő lett készítve a gyepszőnyeg leterítésére. A gyeptéglák lehelyezésére szűk másfél 

hete került sor. A gyepszőnyeg az udvar nagyobbik részén elkészült. Időközben a Greendom Kft. 

ügyvezetője, Kaszás István felajánlotta, hogy azt az udvarrészt, amely gyepszőnyegesítésére már nem 

jutott forrás, ő adományként gyepszőnyeggel leteríti. Mindezért ezúton is köszönetet mondunk neki! 

A rázsindelyezési munkák is elkezdődtek. A tető héjazatának javítására az adott okot, hogy bő 3 évvel 

korábban, 2016. júliusában a templom középső részén lévő héjazat több helyen is beázott. Debrecen 

Városának, illetve egyházmegyénknek a támogatása, valamint gyülekezetünk erőn felüli adakozása nyomán 

akkor kicserélésre került a templom zsindely fedésének nagyobbik része. Az akkori felújításból kimaradó 

tetőrészek most kaptak új héjazatot, s ezáltal az egész templom-külseje együtt a borostyánkerítéssel egészen 

megfiatalodott. A külső munkák a több helyen megrongálódott, lepattogzott külső csempék cseréjével 

folytatódtak. Végül pedig egy új autóbejáró megépítése is megvalósulhatott generálkivitelezőnk jóvoltából. 

 

 



Hívogassuk családtagjainkat, ismerőseinket!  

Párhuzamosan a külső munkákkal, a templom belseje is megújult. Mivel a felújítás egyik elsődleges 

célja az volt, hogy az altemplom egész télen fűthetővé váljon, és ne kelljen itt a hideg hónapokban fázni, a 

külső hőszigetelésen túl megvalósult az alsó szint összes homlokzati nyílászárójának, valamint a főbejárati ajtó 

üvegcseréje hőszigetelt üvegekre. Ezentúl pedig fűtésre képes klímaberendezések kerültek kiépítésre, 

biztosítva a korszerű fűtést. Reméljük, hogy az altemplomban helyet kapó Mustard Seed gyülekezet is 

komfortosan érzi majd magát a téli hónapokban, ahogyan a gyülekezet kis csoportjainak tagjai is.  

Az altemplom nagytermébe 42 db új szék lett beszerezve, valamint az altemplom két kisebbik termébe 

6 db új irattartó szekrény, s az altemplom 2 raktárszobájába salgó polcrendszer került. A templom 4 mosdója 

mozgásérzékelő világítással lett ellátva. Cserélve lettek az elhasználódott fürdőszobai kiegészítők, elektromos 

kézszárítók kerültek telepítésre, valamint a férfi mosdókban mozgásérzékelő piszoár vezérlők lettek 

felszerelve. 

Az épület több mint 200 db égője ki lett cserélve korszerű led izzókra, és több mint 50 db fából készült 

él védő került felszerelésre. Fel lett újítva a bejárati ajtó, 5 pontos zár került felszerelésre. A templom 

nagytermébe motoros vetítővászon, és rögzített projektor került, valamint egy modern hangosítási rendszer, 24 

csatornás csoportkábellel ellátva amely egy erre a célra asztalossal készíttetett, a templom berendezéséhez 

teljes mértékben illeszkedő, keverőpulthoz csatlakozik. Ez az új hangrendszer a havonta megrendezésre kerülő 

délutáni zenés istentiszteleteken is nagy segítség lesz az Őrálló Zenekar számára, mivel nem kell egy órát 

eltölteni a hangrendszer fel-, illetve le építésével. 

A földszinten a női mosdó előtt a korábbi fogasok helyére polcok lettek felhelyezve, lehetővé téve egy 

kis gyülekezeti könyvtár kialakítását. A közlekedő terekben mind az alagsorban, mind pedig a földszinten 

megvalósult egy tisztasági festés. Egy kamerarendszer is telepítésre került, amely a templom külső 

homlokzatait figyeli. Meg lett tisztítva a templom padló fűtési rendszere is, lehetővé téve a nagyterem ilyen 

módon történő fűtését.  

Az utolsó napokban pedig nagy erőkkel takarításba fogtunk,készülve a mai napra. A rengeteg segítő 

kéz sokat segített, amit ezúton is szeretettel megköszönünk. Alpinista generál kivitelezőnk ekkor felajánlotta, 

hogy segít nekünk az évek alatt vastag por-réteggel belepett gerendák megtisztításában.  

A teljes felújításnak a bekerülési költsége 18.908.000 Ft volt. A felújítás az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának KCP kódú támogatásai révén valósult meg, illetve a Db-i Református Egyházmegye 

segítségével fejeződött be. Soli Deo Gloria! Mindezért Istené a Dicsősség, aki mindezidáig megsegített minket! 

 

 

  
 

Köszönetet mondunk minden kedves testvérünknek, aki bármilyen módon segítette a 

felújítási munkákat, s a hálaadó istentisztelet alkalmát! 
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