
 

BESZÁMOLÓ ÉTE DEBRECENI SZAKMAI NAPRÓL 

 
Az Építéskivitelezési Szakosztály és a Debreceni Regionális Szervezet közös 

együttműködésben egész napos szakmai kirándulást és városlátogatást szervezett 2016. 

június 21.-én, melynek keretében számos, a közelmúltban épült vagy felújított létesítmény 

épületlátogatására kerülhetett sor. A Budapestről és vidékről nagy számban érkező lelkes 

kollégákat a kedvezőtlen időjárási körülmények sem akadályozták a meghirdetett ütemterv 

szerinti változatos és gazdag szakmai programokon való részvételben. 

A délelőtt folyamán az építőipari nívódíjjal 

kitüntetett debreceni Református 

Nagytemplom rekonstrukció megtekin-

tésére került sor. A generálkivitelező 

(Épkerservice Zrt.) képviseletében Sándor 

Márió projektvezető és a Nagytemplom 

lelkipásztora, Oláh István református 

lelkész minden részletre kiterjedően mutatta 

be mind a templomépület múltját, színes 

előéletét és a két évvel ezelőtt végrehatott rekonstrukció szakmai érdekességeit, jellemzőt. 

Az előadások után az épületbejárást gazdagította a Nagytemplomban kiállított tárgyak (pl.: 

vizsolyi Károli biblia) illetve a bibliai helyszínekről, szakrális épületekről készült makett-

kiállítás megtekintése.  

  

A Református Nagytemplomtól elbúcsúzva egy rövid sétát követően a 2006-ban átadott 

Kölcsey Központban tett látogatást a lelkes csapat. 

A létesítmény jellemzőit és a kivitelezés kulisszatitkait a generálkivitelező (KEVIÉP Kft.) 

képviseletében Zentay Katalin, az ÉTE Debreceni Regionális Szervezet titkára osztotta 

meg az érdeklődőkkel. Az épületbe lépve a rengeteg üveg, fa és kő skandináv hangulatot 

idéz. A „mindentudó” épület közel egy évtizede méltó környezetet biztosít a helyi lakosság 

illetve Debrecen város számára különböző 

konferenciák, kulturális programok, 

rendezvények magas színvonalon történő 

megszervezésére és lebonyolítására. A 

Nagyterem, a szekciótermek, az elegáns 

Bálterem, a Kiállító terem, a világos 

előcsarnok és a foyer remek környezetet 

biztosít bármilyen előadásnak, bálnak, 

fogadásnak, kiállításnak vagy vásárnak. 



 

 

   

A délelőtti program végén a társaság a 2014. évben átadott 2-es villamossal utazott az ebéd 

helyszínére, a Nagyerdei Étteremhez. A villamos pálya megvalósításának kalandos 

történetét szintén Zentay Katalin, a generál kivitelező (KEVIÉP Kft.) képviselőjének 

beszámolójából hallhatták a kollégák. 

Az ebéd illetve a frissítők, kávék elfogyasztása remek alkalmat biztosított a részt vevők 

ismerkedésére, kötetlen szakmai eszmecserék lefolytatására illetve a Kivitelezési 

Szakosztály vezetősége megtartotta a nyári szünet előtti, kihelyezett vezetőségi ülését. 

Az ebédet követően újabb épületlátogatásra került sor; a tavalyi évben nívódíjjal kitüntetett 

Tudományok Palotáját az Európai Unió által támogatott AGORA program keretében 

hozta létre Debrecen Városa és Egyeteme. 

  

Az épületbejárást a kivitelezési munkák részletes bemutatásával színesítette a generál 

kivitelező (HUNÉP Zrt.) képviseletében Kamuti Géza  termelési igazgató és Zsíros János  

projektvezető urak. A különleges természeti környezetbe harmonikusan illeszkednek a 

visszafogottan modern megjelenésű létesítmény épület tömbjei. Az uniós támogatású 

projekt funkciója a különböző tudományok interaktív bemutatása és ismertetése az iskolai 

csoportok és az érdeklődők számára, mely lenyűgöző környezetben, szórakoztatva nyújt 

maradandó élményeket fiataloknak és idősebbeknek egyaránt. 

  



 

 

A délután további részében körsétára került sor a megújult botanikus kert és a Nagyerdei 

Park és létesítményeinek bejárásával illetve az építőipari nívódíjas Debreceni Nagyerdei 

Stadion rekonstrukció megtekintésével a generál kivitelezők (KEVIÉP Kft., HUNÉP 

Zrt.) képviselőinek prezentálásával. 

  
Az eredetileg 1934–ben épült régi stadion elbontásra került és helyén a mai kor 

színvonalának megfelelő aréna épült, mely 20 ezer fő befogadására alkalmas és több 

funkciós szabadidős lehetőséget is biztosít a város lakói számára. 

  
Az építés ideje alatt is mindvégig óvni kellett a Natura 2000 ökológiai természeti 

környezetet. Az építmény és a természet kapcsolatát a levegőbe, szinte a fák koronájáig 

emelt híd-rendszer oldja meg, melyeken keresztül a bejárati kapuk kiemelt podesztről 

közelíthetőek meg. 

A stadion megtekintésével zárult az egész napos szakmai programsorozat. 

   
A részt vevő kollégáknak köszönjük a kitartást, a lelkesedést és a jó hangulatot! 

Rengeteg tanulsággal, tapasztalattal és élménnyel volt alkalmunk gazdagodni, melyhez 

ezúton is köszönjük a támogatást és segítséget előadóinknak és vendéglátóinknak. 

Köszönjük a Magyar Építőipar újságnak, hogy a programon részt vevő kollégáknak 1-1 

példányt biztosított a 2015. évi 6. lapszámból, mely a meglátogatott nívódíjas épületekről 

tartalmaz bemutató cikkeket. 

Külön köszönjük a szervezésben és a lebonyolításban végzett kiemelkedő munkáját 

tagtársainknak: Zentay Katalin, Sztermen Péter és Hollai Pál kollégáknak! 

Frey Lajos 

Építéskivitelezési Szakosztály 


