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SZANDASZÕLÕS SZOLNOK KERTVÁROSI RÉSZE, A TISZA-PARTI VÁROSKÖZPONTTÓL DÉLRE TALÁLHATÓ, 

MEGLEHETÕSEN ELSZIGETELVE ATTÓL – A FOLYÓ ÉS A 4-ES FÕÚT IS ELVÁLASZTJA ÕKET. VALÓSZÍNÛLEG ENNEK  

AZ ELSZIGETELTSÉGNEK IS TUDHATÓ BE, HOGY ELLENTÉTBEN SZOLNOK XX. SZÁZADI ERÕTELJES  

VÁROSIASODÁSÁVAL, A TELEPÜLÉS MEGTARTOTTA FALUSIAS JELLEGÉT. A CSALÁDI HÁZAS BEÉPÍTÉS EGYENLETES 

RITMUSÁT CSAK A VÁROSKÖZPONT INTÉZMÉNYEINEK ESETLEGES TELEPÍTÉSE SZAKÍTJA MEG. EBBEN  

A HETEROGÉN, KÖZPONTI KÖZEGBEN TALÁLJUK A REFORMÁTUS KÖZÖSSÉGI HÁZ HATÁROZOTTAN KORTÁRS 

FORMÁLÁSÚ EGYÜTTESÉT.
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A kívülrõl zárt tömeg az udvar felé teljesen megnyílik

A tetõ túlnyújtása hasznos átmeneti elõteret eredményez

A fõutcáról befordulva azonnal magára vonja  
tekintetünket a harangtorony erõteljesen 
redukált, minimalista tömege, amely a re- 
formátus hagyományoknak megfelelõen  
a többi épülettõl függetlenül áll. Szigorú  
funkcionalitás formálta: a szinte térbelisé- 
gét vesztõ, zárt, tömörnek tûnõ hasábból  
csupán a majdani harang hasítja ki magá-
nak a helyét. Ez a zártság jellemzi az egész 
együttest az utca felõl, sziluettként jelezve  
a református közösség otthonra találását, és  
a kortárs építészet megérkezését.

Az épület egy 2008-as, meghívásos terv-
pályázat eredményeképpen épült fel. A pá- 
lyázati anyag három épületbõl, és a közöt-
tük kialakuló udvarokból állt össze, melyek- 
bõl elsõ ütemben a közösségi ház és a ha-
rangtorony, illetve az általuk körbehatárolt 
kertrészek valósultak meg.

A zárt utcavonalról a torony hosszanti 
fala vezet a bejárati udvarra. Innen tárul fel  
a közösségi ház épülete, melynek udvari  
homlokzata – ellentétben a kívülrõl megis- 
merttel – teljes hosszában transzparens, 
és számos ponton meg is nyílik a kert felé. 
Hasonlóan a harangtoronyhoz, ennek a tö- 
megére is jellemzõ a redukció; a hagyo-
mányos falusi tornácos házat ismerhetjük fel 
az absztrakt szerkesztés mögött. A konzo-
losan elõreugró tetõ az egykori tornáchoz 
hasonlóan fedett-nyitott átmeneti teret biz-
tosít. A nyári túlzott napsütés elleni védelem 
mellett a belsõ terek kiegészítõjeként is fel-

foghatjuk. A torony és az épület által közre- 
fogott terasz a közösségi tér nyitott bõvüle-
teként mûködik, intimitását, védettségét a két 
tömeget összekötõ, azok organikus kapcso-
latát erõsítõ kerítésfal fokozza, kialakításával 
izgalmasan felfedve a ház szerkesztését.

A következõ ütemben felépülõ templom is 
karakteresen geometrikus tömegû, formálá-
sa talán funkciójából következve mind közül  
a leginkább hagyományos. A pályázat zsû-
rije által is kiemelt, változatos kertek fontos  
szerepet töltenek majd be, nyitott közösségi  
tereket jelentenek majd az eltérõ korosztá-
lyoknak.
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A református közösség új épületegyütte-
sének már elkészült részei is karakteres, kor-
társ képet hordoznak, és erõs kontrasztot 
jelentenek a település eddigi építészeti ké- 
pével szemben, de az említett második ütem 
megépülte fogja a teljes egységet, az elké-
szült mûvet jelenteni.


