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Megalakult az Építésügyi Bizottság

A 2011. január 23-i presbiteri ülés alkalmával Szilágyi-Sándor András lelkipásztor javaslatára 
megalakult az Építésügyi Bizottság. 

Feladata a parókia, a gyülekezeti terem, valamint a templom javítási, felújítási, bővítési munkáinak
felmérése és összefogása.

Tagjai: Pankotai Ferenc főkurátor, Kávási Zsigmond, Pálfi Gergely, Petkes Csaba és Vitáris Csaba 
presbiter testvérek. 

A bizottság ez ideig három alkalommal ült össze. Megtekintette a meglévő tervrajzokat (a kb. 100 
évvel ezelőtt készült terveket látványos megjelenésük miatt szeretnénk majd kiállítani), ezek alapján máso-
latok készültek a bizottsági tagok részére, hogy az elképzeléseikről javaslataikat – főleg a bővítést illetően
– ennek megfelelően tegyék meg. A parókia és a gyülekezeti terem födém- és tetőszerkezetének megtek-
intése után a bizottság a tetőtérben való bővítést megvalósíthatónak tartja.

A gyülekezeti tetőtérben kb. 20-25 fő – főleg diák – elhelyezésére van lehetőség. A parókia feletti 
részben több lakrész kialakítására van mód. További feladatunk lesz az egyházfi-lakrész javítása is.  
A bizottság keresi a templom gazdaságos fűtésének (villany, vegyes tüzelés) megoldását. A felsorolt felada-
tok anyagi fedezetét önerőből és pályázat útján látjuk lehetségesnek.

A tetőtéri bővítések első fázisa a parókia és a gyülekezeti terem tetőszerkezetének teljes felújítása.
Várjuk gyülekezeti tagjaink ehhez kapcsolódó ötleteit, javaslatait.

2011. április 8.
Kávási Zsigmond 

A M I  L E S Z  .  .  .

Április 18-án, 19-én és 20-án (hétfőn, kedden és szerdán) 18 órakor bűnbánati istentiszteletek a Nagyteremben

Április 21-én (Nagycsütörtökön) 18 órakor bűnbánati istentisztelet úri szent vacsorával a templomban

Április 22-én  10 óra Nagypénteki Istentisztelet

Április 22-én  18 óra  Passió

Húsvétvasárnap fél 9 és 10 órakor ünnepi istentisztelet úri szent vacsorával

18 órakor esti istentisztelet

Húsvéthétfőn fél 9 és 18 órakor istentiszteletek

10 órakor ünnepi istentisztelet úri szent vacsorával

Április 30-án (szombat) 18 órakor a Sztárai Mihály Vegyes Kar Jótékonysági hangversenye a templomban

Május 1-én (vasárnap) 10 órakor Anyák napi ünnepi istentisztelet

Május 12. és 15. között hittanos gyermekeink és ifjaink erdélyi kiránduláson

Május 22. (vasárnap) 10 óra felnőtt-konfirmáció

Május 22. (vasárnap) 17 órától Egyházmegyei Kórustalálkozó

Június 2. (csütörtök) 18 órakor Mennybemenetel napi ünnepi istentisztelet

Június 3. (péntek) 18 órakor Házaspárok Órája

Június 5. (vasárnap) 10 órakor konfirmáció

Pünkösdvasárnap fél 9 és 10 órakor pünkösd ünnepi istentisztelet úrvacsorával

18 órakor ünnepi istentisztelet

Pünkösdhétfő fél 9 és 18 órakor pünkösd ünnepi istentiszteletek

10 órakor pünkösd ünnepi istentisztelet úrvacsorával

Június 19. (vasárnap) 10 órakor Tanévzáró istentisztelet

Június 20 – 25-ig Nyári bibliai gyermektábor Balatonlellén

Június 26.  Presbiterek vasárnapja

Július 4 – 10-ig Gyülekezeti kirándulás Erdélyben


