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ISTEN HÁZÁNAK MEGÚJÍTÁSA 

Üzenet a plébánostól 

2023-ban lesz templomunk 120 éves. Ez idő alatt sok midennek tanúja volt, jelenleg pedig a 
Keleti Part egyetlen hivatalos magyar katolikus temploma. Mint bármely más hasonló korú 
épületen, templomunkon is fog az idő. 

Egyházközségünk feldata, hogy gondozza, épp úgy ahogy családi otthonainknak gondját 
viseljük. Templomunk magában foglalja azokat a személyeket, akik egykor szalgálták Isten 
dicsőségét azokkal együtt, akik most teszik. 

Hálás vagyok mindenkinek a sok évi támogatásért. Azoknak, akik ide hozták gyermekeiket és 
azoknak is, akik most nevelik őket magyar katolikusnak. A felújítási borssúrában részletesen 
felsoroltuk a szükséges munkánkat. Ezek jellege és ára csupán jelenlegi bevételünkből nem 
finanszírozható. 

Éppen ezért tisztelettel kérem plébániánk tagjait, a családtagjaikat és barátainkat, hogy 
segítsenek anyagi hozzájárulásukkaL Azt is kérem, hogy keressék meg családtagjaikat, 
barátaikat, ismerőseiket, akik magyarok, vagy magyar gyökerűek, bárhol is éljenek és száljanak 
nekik a munkánkról, vagy küldjék el nekik ezt az információs anyagot. Nem is gondolnánk, 
hogy sokszor kiket indít meg egy ilyen megkeresés. Felmérésünk szerint körülbelül 323 ezer 
dollár összértékű felújítási munka vár ránk, aminek első fázisát épp elkezdjük, termésetesen a 
patersoni Megyéspüspök engedélyével. 

Nemcsak pénzbeli segítséget várunk, hanem szakmait is: mindaz, aki a felújítási területekbe 
vágó szakmában dolgozik, annak munkáját szívesen vesszük. Amelléklet leírja a felújítandó 
munkákat. 

Bízunk benne, hogy segítségükkel temmplomunk még sokáig szolgálja az amerikai 
magyarság ot. 
Isten áldását kérem mindenkire és Családjukra! 

Tisztelettel: 

QdP-jM ~ ~íJ 
Balogh László 
plébános 



Sze nt István R. K. Magyar Templom 

Templom felújítási terv 

Az alábbiakban összefoglaljuk mindazokat a munkákat, amelyek megítélésünk szerint szükségessé váltak a 

passaic-i Szent István R.K. Magyar Templomban. A rövid leírás ismerteti azokat a kritériumokat is, ami alapján a 

szükséges teendőket meghatároztuk. 

Az egyházközség két fázisban végzi el a munkát. Ezekközüla hűtő-fűtő rendszer (HVAC) cseréje a legsürgetőbb. 

ELSŐ FÁZIS 

HVAC 

A meglévő rendszer 70 év körüli. Bár a kazán későbbi a csövezés az eredeti és többször javításra szorult. 

A légkondicionáló rendszerünk két egységből áll, kb. húsz éves és az épület méretét tekintve közel sem elég 

hatékony. 

A közösség tagjainak, illetve az energia- és költség hatékonyság növelése érdekében egy új, kombinált rendszer 

beépítését határoztuk el. Ez egymagában fűt és hűt. A hatékony működés érdekében a templom oldalfalain 

párkányt hozunk létre. Ez szükségessé teszi az oldalhajóban lévő padok lerövidítését. A fűtőrendszer szinte 

észrevehetetlen lesz. 

A Pro Design Engineering tervező cég elkészítette a szükséges elektromos és gázvezetési tervet. Ez három fázis 

bevezetését és víz- és gázvezeték szerelést is tartalmaz. 

A fent említett munkákra vonatkozó árajánlatokat beszereztük és a HVAC szerelő céget kiválasztottuk. A 

rendszer alkatrészeinek nagy része már kiszállításra kerültek. A Második Fázisban szereplő munkák legkorábban 

2022 nyarán kezdődnek el. 

Első Fázis teljes összege : $140,360.00 

August 20, 2021 



MÁSODIK FÁZIS 

Padlózat 

A padlózat vizsgálata során kiderült, hogy gerenda elszúvasodott. Emiatt a gerendák megsüllyedtek és fa 

padlózat süllyedése okozza a burkolat töredezettségét. Két új támaszték beépítése, és a padló deszkák cseréje 

vált szükségessé. Végül új padló burkolatot kap a templom. Ezen munkák elvégzése idején a templom a 

Mindszenty terembe költözik. Ennél a munka fázisnál különösen szükség lesz önkéntes segédmunkára, hogy 

felgyorsítsuk a muknát és egyben költséget is takarítsunk meg. 

Színes ablakok 

További vizsgálat azt is kiderítette, hogy az ablak tömítések megkárosodtak, vagy egyszerűen hiányoznak. A 

tömítés mind a csapadék, mind a külső hőmérséklet ellen véd. Az ablak szigetelés festéssel válik teljessé. 

Projektor telepítés 

A Covid járvány rávilágított templomunk multimédia rendszerének szükségességére. Az esztétikai szempontok 

figyelembe vételével (és magyarországi példák nyomán) fog történni a szöveg vetítő rendszer telepítés, ami 

alkalmas lesz Magyar és angol ének-és imaszövegek megjelenítésére. 

Parkoló 

Körülbelül 60 év használat és néhány kisebb javítás után a templom parkoló aszfaltja cserére szorul. Nagyjából 

6 éve történt meg a plébánia parkoló újra aszfaltozása, és szándékunkban volt a templom parkoló felújítása, 

azonban eddig ez nem történt meg. Sok repedés, gödör ékteleníti. Emellett az iskola épületnél, a Market Street 

oldali részen a vízelvezetést is meg kell oldani. 

Második Fázis teljes összege: $182, 477.00 

Mindezek szükségesek, ahhoz, hogy biztosítsuk mind a biztonságot, mind lsten dicsőítésének méltó 

körülményeit. 

Ezért a Szent István Egyházközség Képviselőtestülete, egyetértésben Balogh László plébánossal, tisztelettel kéri 

a templom felújítási tervének elfogadását. 

August 20, 2021 
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FELÚJÍTÁSI TERV 

"ISTEN HÁZÁNAK ME6ÚJÍTÁSA" 
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TEMPLOMUNK TOV ÁÁB SZOLGÁLHAT JA AZ 
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