
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015./4-5. 

 

 

ÉTE KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS 

2015. május 26. 13:30 

BME „K” épület 

Budapest XI. Műegyetem rkp. 3. II. em. 10. 

 

Napirend: 

1. Határozatképesség megállapítása, a levezető elnök, a 
jegyzőkönyvvezető és hitelesítői, és a szavazatszámláló 
bizottság tagjainak megválasztása. 

 Előadó: dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor elnök 
 

2. A 2014. évi gazdasági beszámoló és a  
 2014. évi közhasznúsági jelentés elfogadása 

Előadó: Uhrinyi Balázs főtitkár 
A Felügyelő Bizottság részéről véleményezi:  

 Ábrahám Ferenc FB elnök 
 

3. A 2015. évi gazdálkodási terv elfogadása 
Előadó: Uhrinyi Balázs főtitkár 
A Felügyelő Bizottság részéről véleményezi:  

 Ábrahám Ferenc FB elnök 
 

4. Egyebek 
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É P Í T É S T U D O M Á N Y I   E G Y E S Ü L E T 

Székhely: 1027 Budapest, Fő u. 68. telefon/fax: 06-1 201-8416  
Kereskedelmi és Hitelbank: 10200830 – 32310281 – 00000000  

e-mail: info@eptud.org internet: www.eptud.org 
Titkárság: 1095 Budapest IX., Mester u. 87. II. em. 217. (KÉSZ Mester Irodaház) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EGYÉNI TAGDÍJAK  
 

 Aktív dolgozóknak: 8 000 Ft/év 
 70 év alatti tagoknak: 4 000 Ft/év 
 70 év feletti tagoknak: 2 500 Ft/év 
 Tanulóknak és GYES-en lévőknek: 2 500 Ft/év 
 
  A Titkárság munkarendje: hétfő-csütörtök 8.00-16.30 óráig 
                                                 péntek 8.00-14.00 óráig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiadja az ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET 
Felelős kiadó: Dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor elnök 

Felelős szerkesztő: Uhrinyi Balázs főtitkár 
Szerkesztő: Dérné Ficze Judit 

A 2015. júniusi 
Hírmondóban megjelenő 

 

programok,  illetve tájékoztatók 

 

   leadási határideje: 2015. május 26.  

 

Rendelkezés az SZJA 1%-ról Egyesületünk javára 

ADÓSZÁMUNK:  19815651 – 2 – 41 

Előre is köszönjük, ha ily módon is támogatja Egyesületünket! 

 

mailto:info@eptud.org
http://www.eptud.org/


3 

 

2015. ÁPRILIS-MÁJUS           EGYESÜLETI ÉLET 

 

ELNÖKSÉGI JEGYZŐKÖNYV 

az Építéstudományi Egyesület 2015.04.16-i 

elnökségi üléséről 

 

Résztvevők: Dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor, Uhrinyi Balázs, Lipcsei Gábor, 

Szádeczky-Kardoss Gábor 

Nem jelent meg: Mezei László, Sztermen Péter, Ábrahám Ferenc, Töreky Balázs 

Kimentést kért: Varga Mihály, Dr. Magyar Zoltán, Dr. Becker Gábor, Dr. Dombay 

Gábor, Dévai Zoltán, 

Meghívottként: Bodri Irén, Dérné Ficze Judit, Barta Andrea 

 

Helyszín: KÉSZ Mester Irodaház (Bp. 1095, Mester utca 87. IV. em) Pollack 

Mihály terem 

 

1. Építéstudományi Egyesület gazdasági helyzete, 2014-es év visszamérés, 

2015-ös gazdasági terv  

 

2. Küldöttközgyűlés 2015. május 26. előkészítése, beszámolók összeállítása:  

- főtitkári beszámoló - Uhrinyi Balázs 

- mérlegbeszámoló - Uhrinyi Balázs, Bodri Irén 

- Felügyelő Bizottság beszámolója - Ábrahám Ferenc 

- küldöttek részére a meghívó és a mellékletek postára adás időpontja: 

2015.05.05.  

 

Uhrinyi Balázs tájékoztatja a megjelenteket, hogy 2014-es évben előre jelzett 3,6 

millió veszteség ellenére a könyvelő által elkészített pénzügyi beszámolóban 2,8 

millió Ft-ra rúg a hiány. Uhrinyi Balázs átadja a szót Bodri Irénnek. 

Bordi Irén elmondja, hogy a beszámoló alapján 2,8 millió lett a veszteség. A 

tervhez képest jelentősebb elmozdulás van a jogi tagdíjaknál, amely 1,3 millió Ft 

többlettel zárult. A támogatásoknál a tervhez képest jóval kevesebb összeg folyt be, 

2,7 millió elmaradás van. A tervhez képest jobb lett az eredmény. A végső 

beszámolót még befolyásolhatják az egyesület lapjainak pénzügyi beszámolói.  

Uhrinyi Balázs bemutatja a Főtitkári beszámoló tervezet pontjait. Az első pontja a 

2014-es év pénzügyi beszámolója, valamint a veszteség okainak magyarázata.  

Nagyunyomi-Sényi Gábor elmondja az elnökségnek, hogy mind a Magyar Építőipar 

Kiadó Kft., mind az Épületgépészet Kiadó Kft. mérlegbeszámolójára szüksége van 

az egyesületnek, ennek határideje 2015. április 24., megbeszélése az ügyvezetők 

részvételével 2015. április 28. 

Nagyunyomi-Sényi Gábor elmondja, hogy a jövőben az elnökségi tagok részvételére 

fokozottan számít.  

Uhrinyi Balázs elmondja, hogy a Főtitkári beszámoló második pontjában 

bemutatjuk az egyesület 2014. évében szervezett programjait, valamint más 

szervezetekkel közösen szervezett programokat. A harmadik pontja a jövőbeli 

tervekről szól.  

Beszámol arról, hogy azokat a szakosztályokat, amelyekkel nem sikerült 

kapcsolatot szervezni, fel fogja keresni májusig. 
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Elmondja, hogy Lipcsei Gábor kezdeményezésére minden elnökségi taggal az 

elmúlt hónapban brain-stormingot szerveztek meg, ennek rövid bemutatása alább 

olvasható: 

- Varga Mihály továbbra is biztosított minket arról, hogy az ÉTE-vel komolyan 

számol, és egy színvonalas szervezetnek tartja, a régi nívóját kell visszahozni. 

Vállalta, hogy a marketing oldalon segít, a KÉSZ marketing irodája felmérte az 

ÉTE helyzetét, a dokumentumok elkészítése folyamatban van. Vállalása alapján, 

megbízta a Századvég Alapítványt, hogy készítsen egy piackutatást, hol vannak 

rések, hogy milyen irányba érdemes elmozdulni. Ez folyamatban van, egy 

megállapodás szükséges a további lépésekhez.  

- Becker Gábor biztosítja a helyszínt az ÉTE programjaihoz a BME-n, valamint 

elvállalta az Építéskivitelezési és Tervezési Szakosztály mentorálását. Felvetette, 

hogy egy Fórumot kellene kialakítani, ahol az egyes műszaki problémákra 

válaszokat kaphatnának a tagok, stb. A konferenciákon sort lehetne keríteni 

kiscsoportos kerekasztal beszélgetésekre is. 

- Dombay Gábor operatívan nem tud részt venni az egyesület munkájában, de 

helyszínt biztosít a rendezvényeknek, valamint az YBL Főiskola rendezvényeinek 

megszervezésébe mindig társszervezőként beveszi az ÉTE-t. Az elnökség egy 

ambíciózus embert kért tőle, aki tevékenyen részt tud venni az YBL Hallgatói 

Szakosztály szervezésében.  

- Töreky Balázs vállalta, hogy az egyesület tudományos oldalát erősítve, kiépíti a 

kapcsolatot a Magyar Tudományos Akadémiával.  

- Lipcsei Gábor nagyban hozzájárul az ÉTE működéséhez, és tevékenyen részt vesz 

az elnökség munkájában.  

- Dr. Magyar Zoltán vállalta, hogy a Magyar Mérnök Kamarával felveszi a 

kapcsolatot, annak érdekében, hogy át tudjunk venni tőlük feladatokat.  

Uhrinyi Balázs tájékoztatja az elnökséget, hogy kettő szakosztálynak kell új elnököt 

találni, az Épületgépészeti Szakosztály és az Épületvillamosítási Szakosztály. 

Utóbbinak sikerült új elnököt találni.  

Uhrinyi Balázs felkéri Üveges Zoltánt, hogy mutatkozzon be az elnökség tagjainak.  

Üveges Zoltán elmondja, hogy 20 éve foglalkozik épületvillamos tervezéssel, 

Kelevill Bt. tulajdonosa volt, 4-5 éve pedig az Artrea Consulting Kft. tulajdonosa. 

Elmondja, hogy sok olyan szervezet van, amelyik megpróbálja tömöríteni a 

mérnököket valamilyen logika alapján, ő érdekképviseletben gondolkozik. Olyat 

szeretne létrehozni, amellyel a tagok profitálnak.  

Nagyunyomi-Sényi Gábor reagálva elmondja, hogy az egyesületnek is olyan 

szervezetekhez kellene tagként belépni, amelyek adnak valamit, amelyektől értéket 

és információkat kapunk.  

Lipcsei Gábor elmondja, hogy egyesületként a szakosztályokra kell nagy hangsúlyt 

fektetni, ezek működését kell támogatni. Ha nincs tervszerűség, mind a 

szakosztályokon belül, mind az elnökségen belül és nincs az elnökség összes 

tagjának feladata, akkor nem működik semmi.  

Szádeczky- Kardoss Gábor hozzáteszi, hogy fontos lenne olyan személyeket találni, 

akik lelkesedésből teszik, amit tesznek, e nélkül nem fog tudni működni az 

egyesület.  
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Uhrinyi Balázs kéri, hogy minden elnökségi tag nézze át a Főtitkári beszámolót, és 

küldje meg az esetleges ötleteket, hozzá fűzni valókat, 2015. április 30.- ig.  

 

3. Fővárosi Vízművek Zrt. együttműködés- jelenlegi állapot - Uhrinyi Balázs 

 

Uhrinyi Balázs tájékoztatja az elnökség tagjait, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel 

kötött együttműködés alapján 11 témakörben kell az ÉTE-nek szakvéleményt 

készítenie, ebből 3 szakvéleményt elvégeztünk az előző évben, 1,5 millió forint 

értékben. Jelenleg teljesítés alatt van 4 szakvélemény, amelyből kettőt márciusban 

leadtunk, ez 2.2 millió Ft-ot jelentett, a fennmaradó kettő szakvélemény leadása 

folyamatban van. A következő adag június 30-án esedékes, november 30-án 

szállítjuk le az utolsó szakvéleményt. 

 

4. ÉTE szervezeti és arculati megújulása - Uhrinyi Balázs 

 

Az ÉTE arculat tervezése, megújítása folyamatban van. A Századvég 

Gazdaságkutató Zrt. egy piackutatást folytat, abból a célból, hogy felmérje az 

egyesülethez hasonló szakterületeken működő szervezeteket, melyek azok a 

lehetőségek, amelyekkel az egyesület színvonalát, programjait növelhetjük, hogyan 

és milyen lehetőségekkel vonzzuk be célcsoportokat, melyek azok a szegmensek 

ahol az ÉTE erősödhet a többi szervezettel szemben. 
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MEGHÍVÓ 

az Építéstudományi Egyesület 

2015. május 26-i Küldöttközgyűlésére 

 

Tisztelt Tagtársunk! 
 

Az Egyesület Alapszabálya 11.§ 3.bek. alapján az Elnökség 

 

2015. május 26-án (kedd) 13
30

 órára 

 

a BME 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. „K” épület II. em. 10. sz. termébe 

összehívja az ÉTE 2015. évi Küldöttközgyűlését a meghívóban foglalt 

napirendekkel. Amennyiben fenti időpontban a Küldöttközgyűlés nem 

határozatképes, úgy az Elnökség ismételten, változatlan napirenddel 2015. május 

26-án 14:00 órára hívja össze a Küldöttközgyűlést. A megismételt 

Küldöttközgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. Az 

Alapszabály és a Szervezeti és Működési Szabályzat alapján szavazati joggal 

kapnak meghívót a küldöttközgyűlés választott tagjai, tanácskozási joggal 

meghívtuk a Választmány tagjait, az Elnökség tagjait, a Bizottságok vezetőit, a 

folyóiratok főszerkesztőit, a szervezeti egységek vezetőit és a jogi személy tagok 

képviselőit. 
 

Napirendek: 

1. Határozatképesség megállapítása, a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és 

hitelesítői, és a szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása. 

 Előadó: dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor elnök 

2. A 2014. évi gazdasági beszámoló és a 2014. évi közhasznúsági jelentés 

elfogadása 

Előadó: Uhrinyi Balázs főtitkár 

A Felügyelő Bizottság részéről véleményezi: Ábrahám Ferenc FB elnök 

3. A 2015. évi gazdálkodási terv elfogadása 

Előadó: Uhrinyi Balázs főtitkár 

A Felügyelő Bizottság részéről véleményezi: Ábrahám Ferenc FB elnök 

4. Egyebek 
 

Kérjük a szavazati joggal rendelkező küldötteket és a tanácskozási joggal 

meghívottakat, hogy aktív részvételükkel segítsék a Küldöttközgyűlés munkáját.  

 

Budapest, 2015. április 27.       

             Tisztelettel az Elnökség megbízásából: 

 

       Uhrinyi Balázs  

              főtitkár 

Mellékletek: 

- 2014. évi gazdasági beszámoló, közhasznúsági jelentés 

- 2015. évi gazdasági terv 

- Főtitkári beszámoló 
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FŐTITKÁRI BESZÁMOLÓ 

a 2014. évről 

 

A Főtitkári beszámoló adatbázisa a 2014. évre szóló „A kettős könyvvitelt vezető 

egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete” azzal a 

céllal készült, hogy kiemelje és összefoglalja azokat az adatokat, eseményeket, 

amelyek az Egyesület 2014. évre tervezett működéséről hiteles képet adnak. 

 

I. Eredmény kimutatás 

 

A közölt számadatok közül a kiadási tételek nagyobb pontossággal voltak 

meghatározhatóak, a bevételi tételek olyan előirányzatok, amelyek az előző évek 

tapasztalatai szerint lettek beállítva. 

      

Közhasznú tevékenység Bevétele:             14406 e Ft 

    Anyagi jellegű ráfordítás:   9445 e Ft  

    Személyi jellegű ráfordítás:  6059 e Ft 

Eredménye:               -2518 e Ft 

Vállalkozói tevékenység Bevétele:      1553 e Ft 

    Anyagi jellegű ráfordítás:     554 e Ft 

    Személyi jellegű ráfordítás:             620 e Ft 

Eredménye:                                        379 e Ft 

 

Tárgyévi Eredmény:               - 2139 e Ft 
 

Az egyesület mérlegbeszámolójából az derül ki, hogy veszteséggel zártuk a 2014-es 

évet. Az Egyesület által 2013. évben beadott pályázatok 2014-re szóló támogatásait 

nem nyertük meg. A Magyar Építőipar Kiadó szűkös bevételei miatt nem tudta az 

egyesület követeléseit kiegyenlíteni. Az egyéni tagdíjakból sem folyt be az év elején 

tervezett összeg. A Fővárosi Vízművek Zrt.-vel kötött megbízási szerződés 

megköttetett ugyan, de a 2014. évre annak a bevételnek csak az 1/3-át tudtuk 

lehívni. Ugyan veszteséggel zártuk az évet, a költségeinket racionalizáltuk. Az 

egyesület költözésével nagyban csökkentettük a következő évre tervezett 

kiadásainkat, valamint új pályázati lehetőségeket is megpályáztunk, mellyel 

reméljük, hogy növelhetjük bevételeinket.  

 

II. A tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek 

ismertetése 

 

1. A 2014. évben megvalósult rendezvények 

 

 I. félévben rendeztük meg az Épületgépész Szakmai napot a Construmán. 

 II. félévben került sor a „6. Építésmenedzsment és Technológia” című 

tudományos és szakmai konferenciára.  

 A konferencia programjába illeszkedett a hagyományos „Diploma Díj” átadási 

ünnepség. 
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 Egész évben folytatódtak havi rendszerességgel a kredit pontos projektmenedzser 

előadássorozatok. 

  A Senior Klub havi rendszerességgel szervezte meg az épületeket bemutató 

előadásokat. 

 Az Egészségügyi Szakosztály „Kórházkörút-2014” (Lengyelország- Poznan) 

című kórházlátogatására júniusban került sor. 

 Magyar Építőművészek Szövetsége Egészségügyi Munkabizottságával és a 

Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központjával közösen 

szerveztük az „Egészségügyi Építészet + Marketing 2014” című konferenciát. 

 Egész évben folytatódtak a régiókban, a városokban, a szakosztályokban 

tervezett szakmai programok, épületlátogatások. 

  Az ÉVOSZ-szal közösen megrendezésre került az Építőipari Nívódíj és 

Mesterdíj pályázatok nyerteseinek ünnepélyes Bronztábla-avató 

rendezvénysorozata. 

 Megrendezésre került az Építőipari Nívódíjas Konferencia, amelyben ismét 

társszervezőként vettünk részt. 

 Társrendezői voltunk az Építők Napja nagyrendezvénynek, amelyen az ÉTE saját 

díjait is kiosztotta.  

  Közreműködőként vettünk részt „Az év projektmenedzsere díj” kiadásában.  

  Az Építéstudományi Egyesület lapjainak 2014. évi gazdasági beszámolójáról az 

ügyvezetők adnak tájékoztatást.  

 

2. Tevékenység és jövőbeli célkitűzések 

 

 A Fővárosi Vízművek Zrt.- vel kötött együttműködés alapján 11 témakörben kell 

az egyesületnek szakvéleményt készítenie, ebből 3 szakvélemény elkészítését és 

leadását teljesítettük a 2014-es évben. Az együttműködés alapján 2015. 

november 30-ával szállítjuk le az utolsó szakvéleményt. 

 Az egyesület a 2015-ös évben a Budapest Főváros Önkormányzatával 2013-ban 

kötött támogatási szerződésben foglalt „Főpolgármesteri keret” címen kapott 

vissza nem térítendő támogatással sikeresen elszámolt. Az Alpár Ignác síremlék 

helyreállításáról az elszámolást benyújtotta.  

 Az ÉTE arculat tervezése, megújítása folyamatban van. A Századvég 

Gazdaságkutató Zrt. piackutatást folytat, abból a célból, hogy felmérje az 

egyesülethez hasonló szakterületeken működő szervezeteket, melyek azok a 

lehetőségek, amelyekkel az egyesület színvonalát, programjait  növelhetjük, 

hogyan és milyen lehetőségekkel vonzzuk be célcsoportokat, melyek azok a 

szegmensek ahol az ÉTE erősödhet a többi szervezettel szemben. 

 Az egyesület elnöksége összehívta az összes szakosztályának és régiójának 

elnökét és titkárát, abból a célból, hogy felfrissítse a kapcsolatrendszert, 

valamint, hogy fellendítse a haldokló szakosztályok régiók munkáját. Az 

egyeztetések folyamatosan zajlanak, a még el nem ért szakosztályok és régiók 

felkeresése folyamatban van. 
Uhrinyi Balázs 

főtitkár 
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BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI SZERVEZET  

Időpont: 2015. május 7.  (csütörtök) 11
00 

Téma: Diósgyőri Vár látogatása  

  A középkori lovagvár a múlt évbeli megújulását követően lett átadva a 

nagyközönségnek. A vár régészeti feltárása és a levéltári anyagok 

feldolgozását követően a Herman Ottó Múzeum munkatársa dr. Lovász 

Emese régész instrukciói és felügyelete mellett ez évben a vár bútorzata 

is elkészült. A vár ez évben már korhű- rekonstruált – berendezési 

tárgyakkal felszerelve várja a látogatóit. 

Találkozás: Diósgyőri Vár bejáratánál 

Beruházó: Miskolc város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 

Előadó:  Dr. Lovász Emese régész 

Felelős: Ferenczy József Géza elnök, mobil: +36-30/2284-268 

Házigazda: Dankó Gyula titkár, mobil: + 36-20/203-2055 

 

 

ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI ÉS PROJEKTMENDZSER SZAKOSZTÁLY  

Időpont: 2015. május 8.  (péntek) 14
30

 

Helyszín:  BME Budapest XI. Műegyetem rkp. 3. II. em. 11. 

Téma:  Projektmenedzsment előadássorozat 75. és 76. előadása 

  Ingyenes, kreditpontos előadás  

Előadók: Kovács János „Hazai bérlakás építési projektek megtérülési és 

finanszírozási kérdései” 

Horváth János, Horváth Sándor „Domotika lehetőségei a haza 

viszonyok között” 

Szervező: Szádeczky-Kardoss Gábor titkár, mobil: +36-20/492-7018 vagy  

  +36-20/241-8543, e-mail: szadeczky_kardoss_gabor@yahoo.com  

 

 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI SZERVEZET  

Időpont: 2015. május 13.  (szerda) 10
00 

Téma: Diósgyőri Vár látogatása  

  A Kós Károly Szakközépiskola technikus hallgatói a múlt évben 

folyamatosan látogatták az építkezést. Így élőben ismerkedhettek meg a 

hagyományos kőmíves mesterség szakmai fogásaival. Úgymint a 

boltozat rakás gyakorlati megvalósításával, a kőkeretes nyílászárók 

beépítési fogásaival, a régi és új falazat illesztési követelményeivel. Az 

üzemelő vár megtekintése egész éves ismerkedésük méltó befejezése 

(lehet). 

Találkozás: Diósgyőri Vár bejáratánál 

Felelős: Ferenczy József Géza elnök, mobil: +36-30/2284-268 

Házigazda: Dankó Gyula titkár, mobil: + 36-20/203-2055 
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2015. ÁPRILIS-MÁJUS        PROGRAMOK 

 

ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI ÉS PROJEKTMENDZSER SZAKOSZTÁLY  

Időpont: 2015. május 22.  (péntek) 13
00

 

Helyszín:  1051 Budapest, Szent István tér 1. 

Téma:  Szent István Bazilika - Műemléki épületlátogatás 8. 

  Ingyenes, kreditpontos épületlátogatás  

Előadók: Dr. Kőrösné dr. Mikis Márta helytörténész,  

Vízy László ny. műemléki felügyelő 

Szervező: Szádeczky-Kardoss Gábor titkár, mobil: +36-20/492-7018 vagy  

  +36-20/241-8543, e-mail: szadeczky_kardoss_gabor@yahoo.com  
 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI SZERVEZET ÉTE-KLUB 

Időpont: 2015. május 27. (szerda) 16ºº 

Helyszín: Szomjas Szerda kávézó Miskolc, Széchenyi u. 54. 

Téma: Miskolci építkezések  

Felelős: Ferenczy József Géza elnök, mobil: +36-30/2284-268 

Házigazda: Dankó Gyula titkár, mobil: + 36-20/203-2055 

 

************************************************************ 
 

MŰEMLÉKI ÉPÜLETLÁTOGATÁS - BESZÁMOLÓ 
 

Egyesületünk Építéstudományi és Projektmenedzser Szakosztálya a 7. számú műemléki 

épületlátogatását a Szlovák evangélikus templom, Luther-ház megtekintésére szervezte. 

Budapest VIII. Rákóczi út 57. sz. előtt a meghirdetett április 10-ei 14:30 órai időpontban 

nagy létszámmal gyülekeztek az érdeklődők. A bejárást Szadeczky-Kardoss Gábor 

szakosztályi elnök felkérése alapján, Angyal Tibor építész és Kőrösné Mikis Márta (a 

tervező Diescher József ükunokája) vezette. Az egykori Vasárnapi Újság 1863-

ban megjelent 40. számában adta hírül a Szlovák evangélikus templom, Luther-ház 

elkészültét az iskolával és a paplakkal. A Diescher József tervezte impozáns templom ma 

már közvetlenül nem jelenik meg az utcafronton. A fenntartását biztosító gazdasági 

igényekből 1893-ban egy neoromán stílusú bérházzal vették körül. A mai Rákóczi út felőli 

homlokzaton a lakóházból megnyitották a templom bejáratát és a kapuzat feletti szobor 

fülkében most is látható Luther Márton mellszobra. A műemléki védelem ellenére 1965 óta 

a templom elvesztette eredeti funkcióját. Kegyetlen belső átalakításokat láthattunk. A 

Lelkészi Hivatal segített bennünket abban, hogy a történeti áttekintés mellett, a még 

működő kápolnát is megnézhettük. 

 

  
 

Beszámoló és fotó: Csényi Sándor 
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