
           

            
        

                   Templomunk eredeti tervrajza -     

        Szeghalmi Bálint okl. építészmérnök - 1937. 

  

             „És lőn az Úrnak beszéde... 

              Ez ama ház, amelyet te építesz. 

              Ha az én rendelésimben jársz, 

  és az én ítéletim szerint cselekszel, 

     és megtartod minden én parancso – 

              latimat... Én is bizonyára megerő -        

              sítem veled az én beszédemet.... 
                              
                                                      1 Királyok 6,11-12 
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A Téglajegy adományokat, támogatásokat 

hálásan köszönjük! 
 

Templom-       
   továbbépítési  
        eseménynaptár 
 

A Szeghalmy-templom 
 

Hagyományőrző és korszerű 
 

 

 

 

 

 

             1939-2014- 
 

 

Szeghalmy Bálint okleveles 
építészmérnök-építészettörténetünk 
egyik legtermékenyebb tervezője (91, 
többségében pályamű nyertes 
épületterv, - közötte 59 jobbára magyar 
stílusú protestáns templomtervet, 
melyből a II. világháború miatt 
mindmáig csak 17 valósult meg, 
Budapesten egy sem épült meg a Klapka 
téri is félbemaradt) a 
hagyományőrző magyar népi 
építészeti stílus 
felbecsülhetetlenül értékes  eredeti 
tervrajzát hagyta ránk, mely 
formagazdagságával, díszítő elemeivel, 
impozáns és harmonikus megjelenésével 
a református templomépítő művészet 
legnemesebb hagyományait folytatja. A 
belső teret meleggé, meghitté, 
családiassá formálva egyben 
messzemenően korszerűt alkotott. Ily 
módon szervesen illeszkedik bele 
Budapest Pesterzsébet Stratégiai 
Tervébe (III/6.: Hagyományőrző 
építészet). A legújabb mérnöki 
értékelések is megállapítják, hogy a 
tervrajz megvalósulása révén a 
templom a kerület és a főváros 
egyik remek, reprezentatív 
építménye lenne.  
 

 

 

 

Templom-       



     továbbépítési 
          eseménynaptár 
     -képben-írásban 
         

 

 

 

 

-eredeti       

látványterv-

akvarell 

Szeghalmy Bálint 

-1937- 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

 -2017- 

 

-az új adaptált látványtervek Nagy Béla 

okleveles építészmérnöktől (a Tervtanács 

által jóváhagyott tervek) 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 
SZ B 

 

 

 

 

 

-tervrajzok korszerűsítéssel (talajszínt-

különbség áthidalása, felvonó,belső 

lépcsők, vizesblokkok) 

 

 





 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Templomépítő úton 

Látogatásaink: Szeghalmy templomokban 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

-Mosonmagyaróváron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mosonmagyaróvár 

 

 
 

Hévizen 

 

 

 

 

-Tapolcán                          

                                                               

 
                          látogatásunk  Keszthelyen 

Mosonmagyaróvár 

 

 



Mosonmagyaróvár 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2017. augusztus 28. Elindult az 

építkezés 
1.nap 

 
Megérkeznek az építők- SDG! 

 
Fennkölt érzés: 77 év múlva újra…! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



2.nap. 

 

 

 

 

 
 

 

3.nap

 

 
 

 



 

 
 

 
4. nap-porfellegben, monilóval, csendes alkony 

 
 

 

 
5.nap-szept.1. 



 
 

 

 

 
 

 

Szept.1. A Női Kör templomi textíliákat tervező útja a 

Várban-Gótikus terem-Reformáció 500 éves jubileumához 

kapcsolódó kiállítás 

 
 

 



 
Szept.3.Istentisztelet a Vörösmarty M.Á. Iskolában 

 
                     

Szept.4.  -8.nap. Oszlopállítás–Ideiglenes elektromos 

mérőhely kialakítása 

 
 

 
A tornácszint 

 
 



-a régi fundamentum ellenőrzése 

-szept.5.-a 9.nap. A bontás folytatódik 

 
-Szakembereink heti kooperációs megbeszélése 

 

 
-a liftakna 

 
 

 

 

 
 



 
 

-szept. 6.- a 10. nap-az előépítmény födémbontása 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Gondviselő terem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-szept.7.-a 11. nap

 
-nagy munkák a tetőn



 
 

 

 

-szept.8.péntek-12. nap reggel 

 
 



-terepszemlén alkonyatkor

 
-alkonyatkor:lebontott tetővel

-Szept.10.-vasárnapi terepszemle-Katona Sándor 

nyug. lp. és felesége Marosludasról 

 
 

-törmelékek között 

 

 

 

 

 

 

-szept.11.-előfal és tetőfalbontás

 
 

      -tető és oldalfal nélkül 



-szept.12.-a bontás folytatása

 
 

A „Gondviselő terem” 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-szept.13.-építőtelepünk tisztul, lassan a 

bontásnak vége, vagy 20 konténer megtelt 
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A „Téglajegy” adományokat, 

támogatásokat hálásan köszönjük! -

Templomunk belsőépítészeti költségeit 

(bútorzat, orgona) a gyülekezet fedezi. 

Adja Isten, hogy ”Téglajegy” 

adományaink legyenek hálaáldozatok: 

készpénz befizetéssel vagy Egyházközségi 

számlaszámon:  OTP Bank Nyrt. 

11720001-20167914 

 

-81 év krónikája- 

                        (1936-2017) 

 

-folytatjuk- 

-2017 október 8-án, vasárnap 10 órakor 

„Továbbépítési mérföldkő” ünnepséget 
tartunk a VMÁI iskolában, a Klapka téren, 

időkapszula elhelyezésével. 

-Szeptember13. Lebontották a tető 

oldalfalait, a teljes bejárati előépítményt, 

előfalakat. Elkezdődött a 2 elülső, 

oldalbejárati ajtó kialakítása. Egymás után 

szállítják el a törmelékkel tele konténereket. 

Várjuk a daru megérkezését. 

-Szeptember 8., a 12. nap: lebontva a 

gyülekezeti terem teteje. Kérünk a jó 

Istentől száraz napokat. 

-Szeptember 4. Oszlopállítás–Ideiglenes 

elektromos mérőhely és a 

a tornácszint kialakítása. 

-2017. augusztus 28-án reggel 

megérkeztek az építők, elkezdődött az 

építkezés. Bekerítették az építési területet, 

Védőtakarás került a parkettára. 

Az első napokban megkezdték az alagsori 

átalakító bontásokat, liftakna kialakítását, 

járdabontást, az előépítmény, az előtető, az 

előfal bontását, a salak eltávolítását. 

Elkészült a moniló. Védőtakarás került a 

parkettára. 

-2017. augusztus 6-tól a vasárnapi 

istentiszteleteket, szolgálatokat az építés 

alatt a Vörösmarty Mihály Általános 

Iskola tornatermében tartjuk. A 

kóruspróbát, gyermek istentiszteletet pedig 

tanteremben. Hálásan köszönjük az iskola, 

a Tankerületi Központ vezetésének! 

-Augusztus 1-jét követő napokban 

elkezdődnek az alagsori, tetőbontási 

munkálatok. Addig  az  előkészületekre  

kerül sor. 

-Júl.3. és 31. napokon a 

templomberendezés, használati tárgyak, 

kellékek elköltöztetése. 

-2017.július 30. Az utolsó istentisztelet az 

altemplomban presbiterválasztó 

közgyűléssel, hálaadó úrvacsorával. 

-2017 szeptemberében „Továbbépítési 

mérföldkő” ünnepséget tartunk 

időkapszula elhelyezésével. 

-A Szerződéskötést követően az 

egyházközség átadta a munkaterületet. 

- 2017. június hó 21. napján a Dunamelléki 

Református Egyházkerület (címe:  1092 

Budapest, Ráday utca 28.) és Zsigó és Társa 

Kft. (székhelye:  6000 Kecskemét, Barka 

u. 15.) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS-

t írt alá. A teljesítés határideje: 2018. 

szeptember 30. napja. 

-2017. május 12. napján a Dunamelléki 

Református Egyházkerület, mint 

ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. 

évi CXLIII. törvény (Kbt.) 112.§ (1) 

bekezdés b) pontja alapján, a Kbt. 115.§ 

szerint nyílt közbeszerzést indított az 

ajánlattevőknek megküldött ajánlattételi 

felhívással. Az ajánlatkérő a Zsigó és Társa 

Kft. (6000 Kecskemét, Barka u. 15.) 

ajánlatát értékelte a számára 

legelőnyösebbnek, így a Zsigó és Társa 

Kft.-t nevezte meg az eljárás nyertesének. 

-2017. május 03-án a Dunamelléki 

Református Egyházkerület és a Budapest 

Pesterzsébet-Klapka téri református 

Egyházközség Együttműködési 

Megállapodást írt alá EGYH-KCP-17-P-

0003/B azonosítószámú támogatás 

megvalósítására. 

– 2017.január 19-én Dunavarsányban a 

Soli Deo Gloria Közösségi Házban Veress 

Gábor lelkipásztor prédikált, a Színjátszó 

Kör előadta Tóth-Máthé Miklós A zsoltáros 

és s a zsoldos c. egyfelvonásos történelmi 

darabját a reformáció emlékéve  és a 

templomépítés jegyében. 

-Jótékonysági rendezvények. – Október 

16-án és november 6-án megtartottuk a II. és 

III. jótékonysági rendezvényt templo-

munkban és Soroksár–Újtelepen. Előadtuk 

Tóth-Máthé Miklós A zsoltáros és a zsoldos 

c. egyfelvonásos történelmi játékát. 



-Március 5. A mérnökök bemutatták és 

átadták a kiviteli terveket a presbiteri 

gyűlésen (építészeti, statikai, elektronikai, 

épületgépészeti tervek). 

-Február 23. A kiviteli tervekre kapott 

támogatást elszámoltuk az Önkormányzat 

pénzügyi Osztályán. 

-Február 16. Elkészültek a kiviteli tervek, 

7 M Ft-ot átutalással kifizettünk. 

-Február 12.Az építési engedélyt átadtuk a 

Püspöki Hivatalnak. 

-Február10.-Megkaptuk a Polgármesteri 

Hivatal Hatósági Osztályától  az építési 

engedélyt! 

-A továbbépítésért 2016. január 31-én, 

vasárnap  16 órakor jótékonysági 

rendezvényt tartottunk. Szolgált: 

Mészáros János Elek magánénekes, 

presbiter, Veress Előd színművész, 

presbiter. 
https://www.youtube.com/watch?v=AFfydWi75u0 

https://www.flickr.com/gp/pccoder0520/c2U18g. 

 

-Az ARCHITEKTA Kft-vel kötött 

Megbízási szerződés értelmében 2016. 

február 28-ig elkészülnek a kiviteli 

tervek. 

-2015. december 2-án Isten segítségével 

egyházközségünk beadta az 

Önkormányzatnak engedélyezésre az 

elkészült korszerűsítéssel adaptált 

Szeghalmy-terveket. Jó reménységünk 

szerint, az építési engedélyt 2016 

januárjában megkaphatjuk. 

-Elkészült a tavaly év óta várt 

Pesterzsébet Kerületi Városrendezési és 

Építési Szabályzat, mely feloldotta a 

templomtelek zöldövezeti státuszát és 2015. 

december 1-vel hatályba lépett. 

-Az egyházközség Téglajegyek, 

jótékonysági rendezvények segítségével 
buzgalmasan gyűjti építési alapját, 

melyhez hozzájárul egy végrendeletileg 

nekünk adományozott lakás értéke is. Az 

Önkormányzat vállalja az építkezés után a 

tér rehabilitációs rendbetételét. 

Megvalósulásával 75 év után Budapesten 

is lenne Szeghalmy-templom! 

Boldog öröm lenne számunkra, ha a 

reformáció 500. évfordulóját megépült 

szép templomunkban ünnepelhetnénk. 

-November 17-én beadtuk a Budapest-

Déli Református Egyházmegyéhez 

kérelmünket az előzetes építési 

hozzájárulásért és szolgálati úton 

elküldtük továbbépítési kérelmünket 

dokumentációs anyaggal az 

Egyházkerületi Építési Bizottsághoz 

jóváhagyás végett. 

-A gyülekezet adakozik az építés 

folytatására. 

-Július hónapban az Önkormányzat 

Pénzügyi osztálya elfogadta az 

elszámolást. 

-Ugyanaznap az Önkormányzat Pénzügyi 

osztályának leadtuk a felhasznált 

támogatás elszámolását. 

-Július 2. OTP átutalással kifizettük 

önkormányzati támogatásból az 

engedélyezési tervek  8 M Ft-os mérnöki 

díját. 

-Június 29. Megkaptuk Szabados Ákos 

polgármester Településképi véleményét, 

mely a tervet engedélyezésre javasolja. 

-Június 28. Az Önkormányzat 

Tervtanácsa elfogadta az adaptált 

továbbépítési tervet Szeghalmy Bálint 

eredeti tervei alapján a korszerűsítésekkel. 

-2015 június 30. Elkészültek az adaptált 

mérnöki tervek. Aláírjuk a 

”Teljesítésigazolási jegyzőkönyvet.” 

-Március19-én, csütörtökön aláírtuk a 

Szerződést a tervrajzok 15 M Ft-os 

önkormányzati támogatásáról.   
-2015 márciusa. Az Önkormányzat 

pénzügyi osztálya közölte, hogy az 

Önkormányzat Képviselő Testülete 

megszavazta az eredeti Szeghalmy 

tervrajzok engedélyi és kiviteli terveinek 

anyagi támogatását (15 M Ft.) és előkészíti 

a támogatási szerződést. Hálás szívvel 

megköszönjük, hiszen ez mérföldkő a 75 éve 

abbamaradt építkezésben! Életükre Isten 

áldását kérjük. 

-2014.dec.18-án az Önkormányzati 

Tervtanács „a bemutatott terveket 

konzultációs, tanácsadó szándékkal 

megvizsgálta, az eredeti elképzeléseknek 

megfelelő továbbfejlesztés után„  kb. március 

folyamán tárgyalni fogja. –A szükséges 

adminisztráció lebonyolítása miatt azonban 

az engedélyezésre előreláthatólag 2015 

ősszén kerül sor.  

- A gyülekezet elindította a jótékonysági 

rendezvénysorozatot,  az aktív adakozást: 

számlaszámon, befizetésben, téglajegyben. 

https://www.youtube.com/watch?v=AFfydWi75u0
https://www.flickr.com/gp/pccoder0520/c2U18g


Isten áldása legyen az adományokon és 

adakozók életén! 

-November 15-én aláírjuk a Megbízási 

szerződést az ARHITEKTA Kft-vel  (Nagy 

Béla okleveles építészmérnök, Dr. Hegyi 

Dezső statikus építészmérnök, Berzétei 

László gépészmérnök épületgépész). A 

szerződés tárgya: ”A Megbízó megrendelése 

alapján a Megbízott elvállalja az 1938-39 

évben Szeghalmy Málint építészmérnök által 

tervevezett Budapest Pesterzsébet-Klapka téri 

református templom továbbépítésének, 

korszerűsített, a mai előírásoknak és a 

gyülekezeti élet szempontjainak megfelelő 

engedélyezési és kiviteli terveinek 

elkészítését a jelen szerződésben rögzített 

feltételek szerint.” 

-November 12-én, kedden a templomban 

statikai vizsgálatok voltak. 

-Bővebb újságcikk jelent meg a 

Pesterzsébet Lap októberi számában 

„Budapesten is lenne egy Szeghalmy-

templom” címmel. 

-Okt.25-én, szombaton az IFI 10 fős 

csoportja  Veress Gábor lelkipásztorral és 

feleségével meglátogatja  

Mosonmagyaróváron a nagyon szép, 

1940-ben felszentelt Szeghalmy 

templomot. A Presbitérium Építési 

bizottságából Vida Lászlóné, a Női Körből 

Barta Magdolna van velünk. 

-Okt.20. Az építés történeti múltjáról és  

jelenlegi állapotáról tájékoztatást, és 

támogatási kérelmet adtunk be a 

Budapest-Déli Ref. Egyházmegyéhez. 

-Okt.17. Kérelmet adtunk be az 

Önkormányzat Főépítészéhez a zöldövezeti 

besorolásunk módosítása végett. 

-Az Önkormányzat Építési Osztályának 

vezetőjét, Baranyai Klára mérnökasszonyt 

tájékoztattuk templom továbbépítésünkről, 

tanácsot, tájékoztatást kértünk az engedélyi 

tervek beadásához.  

-Okt.14. Nagy Béla tervező, Berzétei 

László épületgépész és Dr. Hegyi Dezső 

statikus mérnök helyszíni szemléje és 

megbeszélése Klapka téren. Ugyanakkor 

egységesebb lett a tornác belső kialakítása. 

A felvonó, a belső lépcsőfeljárók, a 

templomszinti vizesblokk, a tornác boltíves 

részei, az alagsori teakonyha kisebb 

módosításairól és a belsőépítészeti 

megoldásokról egyeztettünk. 

-Okt.3.A Pesterzsébet lapban rövid 

híradás jelent meg a Klapka téri templom 

továbbépítéséről és arról, hogy az 

Önkormányzat Képviselő Testülete 

egyhangúlag megszavazta a tervrajzok 

15 millió Ft-tal történő támogatását.  
-Okt. A mérnökök dolgoznak a statikai és 

az épületgépészeti terveken. 

-Szept. Elkészült a formatervezés a 

korszrűsítéssel együtt- sok szép egyetértő, 

egyeztető megbeszélés után (felvonó,belső 

lépcsők, vizesblokkok, talajszínt-különbség 

áthidalása) 

-2014.szept.20.,szombat. Élménydús 

munkakirándulás: 19 fős csoport 

meglátogatja Hévizen, Keszthelyen, 

építészmérnök által tervezett templomokat. 

Eredeti belsőépítészeti megoldásokat 

tekintettünk meg. 

-Szept.18. Önkormányzatunk Képviselő 

Testülete szép, egységes szavazása révén a 

templomtervek támogatása belekerült a 

2015. esztendő költségvetési 

koncepciójába. Hálás szívvel és örömmel 

üdvözöljük a továbbépítés számára e 

létfontosságú döntést!!  

-Szept. 14. Presbiteri gyűlés: 

 -lelkipásztor beszámol a továbbépítés 

folyamatáról, 

-Nagy Béla mérnök úr tájékoztat az 

eddig elkészült tervanyagról, a 

korszerűsítési megoldásokról, melyeket a 

presbitérium nagy örömmel és 

egyetértésben részletesen megbeszél, 

határozatban elfogad,  

-a presbitérium formálisan is megbízza 

Nagy Béla mérnök urat az engedélyezési 

tervek elkészítésével, 

-megválasztjuk az „Építési bizottságot”, 

-megbeszéljük a továbbépítés, szervezés 

„Stratégiai tervét” : 
1.adakozás meghídetése- téglajegyek, 

                                       -adományok, 

          (OTP-n keresztül vagy nyugtán) 

                                       -hűtőmágnesek    

                                            készíttetése 

2.Honlapunk új rovatának beindítása: 

”Templom továbbépítési eseménynaptár”, 

3.Jótékonysági, támogató rendezvények 

szervezése, 

4.Tájékoztató újságcikkek, 

5. -megkezdjük a Szeghalmy-templomok 

meglátogatását. 



-Szeptember 10. Támogatási kérelem 

postázása Az Emberi Erőforrások 

Minisztériumához.  

-Szeptember 7. Az első munkaközi 

látványtervek bemutatása a 

gyülekezetnek. Mindenkinek nagy örömére 

szolgál!  

-Szeptember 3. Megbeszélés a  

tervrajzokról és a helyszínről Nagy Béla 

mérnök úrral és Trummer Tamás kerületi 

Főépítésszel Klapka téren. 

    - a munkaközi látványterveket 

(kb.95%) átadja mérnök úr. 

-Szeptember 2. Lelkész kikéri a 

Földhivataltól a friss Tulajdoni lapot és 

helyrajzot.  

-Augusztus 14. Megbeszélés Dr. Vas Imre 

alpolgármester úrral hivatalában, 

támogatási kérelem átadása. 

-Augusztus 7. Megbeszélés Juhász 

Lajosné alpolgármester asszonnyal 
hivatalában, támogatási kérelem átadása. 

-Július- az Önkormányzat testületi ülése 

elnapolja a határozathozatalt a 

támogatásról. 

y 

-többszöri megbeszélés mérnök úrral a 

tervekről. 

-Június 3. Lelkipásztor és Dr. Csák Zsolt 

főgondnok megbeszélése Dr. Szabó 

István püspök úrral a püspökségen, 

támogatási kérelem átadása. 

-Május 19. Támogatási kérelem beadása 

Polgármesteri Hivatal titkárságán. 

      -találkozás Dr. Kiss Irén 

jegyzőasszonnyal, Trummer Tamás kerületi 

főépítésszel 

-rövid találkozás Martos Sándorné 

képviselővel, Juhász Lajosné és Dr. Vas  

Imre alpolgármesterekkel 

templomépítésünk ügyében. 

Támogatásukról biztosítottak. 

-Május 15. Megbeszélés Szabados Ákos 

polgármesterrel, aki támogatásáról 

biztosít, ígéri: közbenjár , hogy az 

Önkormányzat fedezze  az engedélyi és 

kiviteli tervek elkészítését 

-Március 14. A továbbépítési szándékot, 

az engedélyi tervek elkészíttetésének 

szándékát és a költségbecslést  elküldjük 

e-mail-ban az Esperesi Hivatalnak: 

-március 13. Megkapjuk a templom 

továbbépítésnek költségbecslését: a 

beruházás teljes összege (27%ÁFÁ-val) 

kb. 285 millió Forint, az engedélyi és 

kivitelezési tervek elkészítése 15 millió Ft. 

 Lelkipásztor átadja mérnök úrnak az 

eredeti terveket tanulmányozás végett. 

Mérnök úr szeretetszolgálatból elkezdi a 

Szeghalmy-tervek számítógépes 

feldolgozását.. 

-Március 9. Presbiteri gyűlés: 

  -templomtovábbépítő szándék       

    ismételt megfogalmazása, 

  -felkérjük nagy Béla mérnök      

    urat, hogy elkészítse   

    templomtovábbépítés  

    költségbecslését, 

   -a költségbecslés elkészítésére  

    presbitérium anyagi forrást    

    keres, 

   -presbitérium megfogalmazza  

    szándékát: szeretné elkészíttetni a     

    továbbépítés engedélyi terveit 2014-ben,  

    2015 tavaszáig  a kiviteli  

    terveket és ehhez pénzügyi  

    forrást keres, 

    -presbitérium megbízza az      

    elnökséget, hogy ezen  

    határozatok ügyében eljárjon. 

-2014.márc.4. Lelkészi értekezlet Kispest 

Központban, főtiszteletű Dr. Szabó István 

püspök úr és nagytiszteletű Illés Dávid 

esperes úr táblázat formájában kéri 

továbbra is a beruházási igények  
beterjesztését. Beküldési határidő 

meghosszabítása 2014. márc.14-ig. 

Lelkipásztor találkozása nagy Béla 

mérnök úrral, tájékoztatás a 

templomtervekről. 

-2014.febr. Körlevél az Esperesi Hivataltól: 

püspök úr bekéri a gyülekezetektől az 

elkezdett, a folyamatban lévő, a tervezett 

beruházásokat. 

---------------------------------------------------- 

-1994-2010. A templom továbbépítéséhez 

támogató kérelmek benyújtása 

egyházfőhatósághoz, önkormányzathoz, 

állami szervekhez. Pályázat a Nemzeti 

Kulturális Örökség Minisztériumához.-

Sikertelen próbálkozások. 

-A14/1994.sz. presbiteri határozat 

kimondja a templomépítés folytatását a 

megmaradt  eredeti Szeghalmy tervrajzok  

alapján. -Az egyházközség létrehozza a 

„Klapka Téri Református Egyházért” 



Alapítványt az  eredeti Szeghalmy 

tervrajzok szerinti templomépítés és hitéleti 

támogatás céllal. 

-Az 1980-as években gázt vezetnek a 

templomba. 

-1967. ápr.23-án felavatják az alagsori 

templomot. -A harangok bekerülnek a 

félbemaradt jobboldali kis toronyba (az első 

harang 75 kg, adományozta 1936-ban 

Szalagyi József és neje, öntötte:Slezák 

László, a második harang 170 kg, készült 

1948-ban, Nemes Zsigmond és a Gazdasági 

Főtanács adományaiból, öntötte Slezák 

Rafael. 

-Az 1950-60-as években befedik az 

alagsort, kialakítva a mai (2014) 

templomformát. 

      ------------------------------------------ 

-A II.világháború miatt az építkezés 

abbamarad. A alak mellé lerakott 

építőanyagot az egyház odaajándékozza 

lebombázott házak újjáépítésére, a 

Városháza befedésére, illetve illetéktelen 

kezek sokat elvisznek belőle. 

-1940.okt.13. Az elkészült alagsort 

felszenelik. 

-1939.júl.2. Az első kapavágási ünnepség. 

-1938.febr.13. A tervrajzot elfogadják. 

Az erdélyi okleveles építészmérnök, 

Szeghalmy Bálint, Miskolc városának 

műszaki tanácsosa, építészettörténetünk 

egyik legtermékenyebb tervezője volt. 91, 

többségében pályaműnyertes épülettervet 

készített, közötte 59 jobbára magyar stílusú 

protestáns templomtervet, melyek egyike a 

Klapka téri templomkomplexum (az 59 

tervből 17 épült fel, a többinek 

megvalósítását a II. világháború közbejötte 

akadályozta meg). Formagazdagságával, az 

erdélyi fatemplomokra emlékeztető 

stílusával, díszítő elemeivel a református 

templomépítő művészet legnemesebb 

hagyományait folytatta. Harmonikus és 

egységes. A belső teret 

meleggé, meghitté, 

családiassá formálva 

egyben praktikusat és 

korszerűt alkotott. 

-1937.aug.27-i 

pesbitériumi 

határozat szerint 

Szeghalmy Bálint 

műépítész 

megbízást kap a 

templomterv 

elkészítésére.  

-1936.jún. 14.- A 

Vörösmarty utcai 

magyar királyi 

elemi elemi iskola 

tornatermében 

tartott 

egyházközségi 

közgyűlés 

megfogalmazza a célt:” A lelkek Istenhez 

való vezetése és Isten házának felépítése.” 

-AD 1936.május.21. A 3500 lélekkel 

önállósuló egyházközség presbiteri gyűlése 

rögzíti a templomépítés szándékát. 

 

-81 év krónikája- 

                        (1936-2017) 

 

 

Szeghalmy Bálint építészmérnök, a tervező 

            (Isten áldja meg emlékét!) 

 

 

 

 

 

 

 -az első kapavágás 

                       (Kovács József lelkipásztor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

       

 

 



   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


