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Az újszegedi református egyház orgonaépítő bizottságának vezetőiként 
fordulunk Önhöz. Gyülekeztünk Magyarország egyik legnagyobb 
városában, Szegeden található.  
 
Egyházközségünket 1928-ban alapították, jelenleg 200 tagja van, akik 
között sokoldalú és kiterjedt gyülekezeti munka folyik. Vasárnapi 
istentiszteleteinken 150-160 fő vesz részt.  
 
 
2010-ben kezdtük el új templomunk felépítését, mivel az előző már kicsinek 
bizonyult. Az új, kb. 300 férőhelyes templomot 2011 tavaszán használatba 
vette gyülekezetünk.   
 
Szeretnénk új és kiváló akusztikájú  templomunkba egy hagyományos 
orgonát  építtetni. Ennek jeleként a gyülekezetünk lelkes  tagjai máris 
elkezdték az adakozást. Néhány hónapja tárgyalásokat kezdtünk a zürichi 
központú Metzler céggel. (Metzler Orgelbau AG)  A cégválasztást az 
indokolja, hogy a csúcsminőségű terméket előállító cég leányvállalata 17 
éve városunkban dolgozik. (Ez az építendő orgona karbantartása 
szempontjából is nagy jelentőségű tény). Ez a hangszer volna a jóhírű svájci 
műhely első magyarországi hangszere, ami öregbíthetné a svájci kézműipar 
magyarországi jóhírét.  
 
Az általuk templomunkba tervezett orgona 2 manuálos, pedálos, 16 
regiszteres. Ha sikerülne összegyűjtenünk az orgona elkészítéséhez 
szükséges összeget, akkor 2013-ban szeretnénk azt használatba venni.  
 
Szeged városában 80 éve nem épült új orgona. Ez a hangszer - kiemelkedő 
minőségének köszönhetően - alkalmas lenne nemcsak istentiszteleteink 
fényének emelésére, hanem városunk  kulturális életének fellendítésére, sőt, 
akár a legmagasabb igényeket kielégítő CD felvételek készítésére is.  

 
A terveket hazánk és egyházunk két jeles orgonaművész tanára is 

megtekintette, s a következő ajánlásokat tették: 
 
„ Az újszegedi református templomba tervezett Metzler-orgona, ha 
elkészülhet, igazi szenzációja lesz a térségnek, de a magyar református 
egyházzenei élet egészének is. A kiegyensúlyozott konstrukció gazdag 
lehetőségeket kínál mind magvas alapjátékok, mind különféle plenumok, 
mind szólisztikus kombinációk tekintetében. Megépítésének támogatását 
mindenkinek jó szívvel ajánlom.” 
 
Dr. Karasszon Dezső 
orgonaművész 
egyetemi tanár (Debrecen)  
 
„A Szeged-Újszegedi Református Gyülekezetnek tervezett Metzler  orgonát 
nagyon szépnek és ígéretesnek találom. A diszpozíció maximálisan 
biztosítja a gyülekezeti ének kíséretét, és   lehetővé teszi az énekekhez 
tartozó, az istentisztelet alkalmával elhangzó művek széles skálában való 
művészi megszólaltatását. (A barokk diszpozíció mellett azonban 
Szükségesnek látom a három kiegészítő regiszter beépítését, melyek 
elengedhetetlenül kellenek a romantikus művek lágyabb hangzásvilágához.) 
Ezen kívül Református Egyházunknak, Szeged városának és  országunk 
zenekultúrájának  magas művészi színvonalát is emelné annak a lehetősége, 
hogy orgonahangversenyek alkalmával a barokk kor zenéje méltó 
hangszeren szólalhatna meg. Terveik kivitelezéséhez Isten gazdag áldását és 
segítségét kívánom!” 
 
Alföldy-Boruss Csilla  
orgona- és csembalóművész 
a győri Richter János és a budapesti Szent István Király Zeneművészeti 
Szakiskola  orgona és csembalótanára, 
a Budapest Kelenföldi Református Egyház orgonista karnagya, a Kelenföldi 
Barokk Esték  hangversenysorozat művészeti igazgatója 
 

A hangszer ára:  68 millió Ft + ÁFA (25%)  



 
Ezek ismeretében tisztelettel arra kérjük, hogy amennyiben támogatandónak 
tartja célkitűzésünket, nagylelkű adományával támogassa terveink 
megvalósulását! 
 
 
Adományát megköszönve, Isten áldását kívánjuk életére!   
Áldás, békesség!  
 
 
 

 
 
Sípos Ete Zoltán    Pauk János  

         lelkipásztor       gondnok 
 
 
 
Amennyiben Ön magyar állampolgár,  adományát az  Újszegedi Isten 
Kezében Alapítvány (Adószám: 18470484-1-06) számlájára kérjük utalni: 
számlaszám: Erste Bank 11998006-06350145-10000001  
„orgonaépítés” megjelöléssel 
 
 
Elérhetőségünk: Sípos Ete Zoltán: (36)62/430-807; 30/678 2514; 
sipos.zoli@gmail.com 
 
 

„És elvégezteték az egész mű, melyet Salamon  király csinála az Úr 
házához. És bevivé Salamon Dávidtól, az Ő atyjától Istennek szenteltetett 
javakat, ezüstöt, aranyat és az összes  edényeket és elhelyezte azokat  az 

Isten házának kincsei közé.” (2Krón 5, 1) 


