Tisztelt Püspök úr, kedves Testvérek!
Nagy öröm számomra, hogy megújult a rákoscsabai gyülekezeti terem.
Mindnyájan emlékeznek rá, milyen állapotban volt, és íme: mit varázsoltunk belőle. Azt hiszem a
kedves testvérek közül többen jártak korábban abban az alagsori WC-ben, amiről bátran ki lehetett
jelenteni, hogy csak „vég-szükség” esetén használtuk. Emlékeznek a lógó, repedezett mennyezetre,
amiről nem tudtuk mikor akar a fejünkre szakadni, arra az olajkályhára – a múlt század hatvanas
éveiből – ami büdös volt, mégsem adott igazán meleget, a talán soha nem használt színpad-szerű
kiemelt részre, ami az alagsort takarta és a majd’ ötven éves korhadt hajópadlóra? A régi hajópadló
felszedésekor találtunk egy papírt, amire ceruzával ez volt felírva: A padlózás készült 1966. november
16-án társadalmi munkában és három aláírás: Alföldi Lajos, Gendúr József, Balog Ferenc.
Ez volt a múlt:
A jelen:
• Az alagsor megszüntetésével, a kiemelt „színpad” elbontásával, annak helyén, a gyülekezeti
teremmel azonos szinten a mai igényeknek megfelelő 2 db WC, mosdó-előtér, valamint
teakonyha került kialakításra ez utóbbi alsó és felső konyhaszekrényekkel,
mosogatómedencével, 60 literes villanybojlerral, és két „lapos” villany kerámia főzőlappal (A
kialakított új helységek együttes alapterülete 15 m2.)
• A 40 m2 alapterületű gyülekezeti terem a hajópadló helyett új hő-és talajpára szigeteléssel
ellátott aljzatot és nagy kopásállóságú laminált padlóburkolatot kapott. (A padló alá mi is
elhelyeztük a Kereső Szó aktuális számát, amelyben leírás van a várható felújításról!)
• Megtörtént a helyiség oldalfalainak javítása és festése, ill. mennyezetének teljes felújítása
(acélvázra szerelt gipszkartonnal).
• Megtörtént az elavult, már rosszul záródó 3 ablak cseréje korszerű műanyag ablakokra.
• Elkészült a villamos hálózat, a helyiségek világításának teljes felújítása és korszerűsítése,
valamint villamos-hősugárzós fűtés létesítése a gyülekezeti teremben, a teakonyhában és a
mosdó-WC helyiségekben temperáló villamos fűtés a vízvezetékek téli befagyása ellen.
• Elkészült az udvari vízvezeték meghosszabbítása és szennyvízelvezetés bekötése az utcai
hálózatra.
Amivel még tartozunk:
• Szita Pista bátyánk falfestményeinek restaurálása: de ígérjük ami késik, nem múlik.
És végül néhány adat:
A teljes bekerülési költség: kereken bruttó 7,5 millió Ft, ebből pályázati pénz 4 millió Ft, áldozati
borítékokból 1,2 millió Ft, a többi gyülekezeti tartalék-forrás. A kivitelezést a Pontiplusz Kft. végezte,
generálkivitelezőként, a konyhabútort Balás Gyula vállalkozása készítette. Külön köszönet illeti
Janurikné Soltész Erika építészmérnököt, a felújítás szakmai megalapozásáért, Zászkaliczky Pál
felügyelő urat a pályázatért, köszönet Szetlik Tibornak és Ildikónak az elő- és utómunkákért.
És végül, nem utolsó, hanem legelsősorban: hálát adunk Istennek, hogy mindez elkészülhetett.
Köszönöm, hogy meghallgattak.
Herzog Ferenc
gondnok

