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TEMPLOM ÉS
GYÜLEKEZETI HÁZ
Monorierdő
Építészet, szöveg, fotó: Czégány Sándor

Templom és
gyülekezeti ház

A csupán 2006-ban önállósodott Monorierdő a harmincas években a fővárosiak
kedvelt nyaralóhelye volt. A fejlődő település ma már saját vasúti megállóval,
iskolával, óvodával rendelkezik, népessége az elmúlt években megduplázódott. A
helyi református gyülekezet 2013-ban egy nyári kirándulás alkalmával a helvéciai református templomban járt. Annak a templomnak a tervezési és építési története éppen akkor fejeződött be − öt év után. E tapasztalatokat felhasználva a
gyülekezet építészeti tervpályázatot írt ki az általa kiválasztott építészeknek. A
pályázatra engem is meghívtak (mint a helvéciai templom tervezőjét). Számomra
ezzel kezdődött a monorierdői templom építésének története. A gyülekezet presbitériuma 2014 januárjában fogadta el „A Jó Pásztor” jeligére beadott pályázatomat.
2015 júniusában kaptuk meg a jogerős építési engedélyt, majd augusztusra leszállítottam a kiviteli terveket is, és októberben megtörtént az alapkőletétel. 2015.
november 24-én elkezdődhetett az építkezés.
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Építészet: Czégány Sándor
Statika: Mantuano Tamás
Elektromosság:
Kovácsné Homonnay Zsuzsanna,
Márk Árpád
Épületgépészet: Rosza Csaba
Kivitelezés: Tóth Tibor, T-Construct Kft.
Ácsmunkák: Szoczó György, Rigó László,
Berke József, Szász Sándor
Asztalosmunkák: Mátrai Zoltán
Lakatosmunkák: Székely Ferenc

 Földszinti alaprajz

A templom és a gyülekezeti ház Monorierdő központjában, a Makkos emlékpark
sarkán, településszerkezetileg is hangsúlyos helyen található. A térhez kapcsolódik még az általános iskola, és nincs
messze az új községháza sem. A gyülekezet által megfogalmazott program az
építkezést több ütemben tervezte. Az
első ütemben épült meg a gyülekezeti
ház és a szolgálati lakás. Második ütemben került sor a templom építésére.
Novemberben úgy indult el az építkezés,
hogy épp csak annyi fedezet állt rendelkezésre, amiből a gyülekezeti ház pincéjét és alapját lehetett megépíteni. Templomról még álmodni sem mertünk, így a
gyülekezeti ház tervei úgy készültek el,
hogy egy előtte álló harangláb hívogasson majd az istentiszteletre.
A gyülekezeti ház déli oldalán egy fedett
árkádból egy előtéren át nyílik az imaterem, melyhez a gyerekek számára kialakított kis terem mobil fallal kapcsolódik.
Az épület nyugati oldalán, az utca felől
helyezkedik el a szolgálati lakás, lelkészi
irodával. Terasza nemcsak a lakáshoz,
de a gyülekezeti ház teakonyhájához is
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kapcsolódik, így használható akár szeretetvendégségek idején − sőt, az autóbeállóval is megnövelhető a területe. A
tetőtérbe ifjúsági szállás kialakítására is
lesz majd lehetőség.
A gyülekezeti ház árkádjának folytatásában épült meg a templom bejárata és
toronyalja. Az alapozási munkák 2016

októberében kezdődtek. A templom és
a gyülekezeti ház között kapott helyet
a baba-mama szoba, így biztosítható
közvetlen vizuális kapcsolata a templomtérrel. A torony alatti helyiségből a
templomba léphetünk. Az úrasztala és
a szószék a négyzetes térből kissé kitüremkedő, íves hátfalon található, mellyel
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nem csupán építészeti és vizuális hangsúlyt nyert, hanem akusztikai segítséget
is. A torony tömegében és sisakjával a
hagyományos templomokat, falazati tagolásával a jó pásztor palástját idézi meg.
A berendezéshez kezdő lépésként a gyülekezet Hollandiából kapott hét padot,
amely szerencsére nemcsak jó állapotú
volt, de egyszerű vonalvezetésével mintát
adott a hiányzó padok legyártásához. A
tervezett, de a torony megépülése miatt
elhagyott faszerkezetű harangláb szerkezeti rajza beépült az úrasztalába. A szószék és a mózespad egyszerű táblásított
faanyagból készült, kialakításában a torony rajzolatát ismétli meg. A reprezentatív csillár gyári termékből nem fért bele
a költségvetésbe, az égből alászálló, üzenetet is hordozó egyszerű szerkezetű csillártervemet azonban a jó kezű asztalos
(Mátrai Zoltán) nagy odaadással építette
meg. A szószék fölötti feliratot − elkerülendő a manapság használatos ragasztott
polisztirol betűket − én festettem fel.
2018. július 25-én került helyére a toronysüveg, majd a templom- szentelésre 2019.
június 1-jén gyűlhettek össze a hívek.

THE REFORMED CHURCH OF MONORIERDŐ
The church and the congregation house are located in the center of Monorierdő, on the corner of the Makkos Memorial Park, in one of the focal points of
the settlement. The elementary school and the new town hall are also not far away. Put together by the congregation, the schedule proposed to carry out
the construction in several phases. In the first phase, the congregation house and the lodgings were built, while the second phase was dedicated to the
construction of the church. The prayer room is accessible through a covered arcade on the south side of the church building. The lodgings and the parish
office can be accessed from the street. In the mansard, the space is suitable for creating accommodation for young people. The entrance to the church and
the tower were built as a continuation of the arcade. Back when there was no talk of a church, the plans for the congregation house included only a belfry,
which was supposed to call upon the faithful to pray. The structural drawing of the planned belfry, abandoned due to the construction of the tower, was later
incorporated into the communion table. The room at the foot of the tower opens into the church, where the communion table and the pulpit are located on
a curved back wall slightly protruding from the square space, giving it not only architectural and visual emphasis, but also acoustic reinforcement. With its
masonry and roof cap, the tower is similar to traditional churches, evoking the mantle of the good shepherd.
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