
A  R Á K O S S Z E N T M I H Á LYI templom.

A Sashalommal egyesített, 1680 hivőt számláló 
rákosszentmihályi egyházközség epupáfi 1942-ben alakult a- 
nyaegyházzá, de a  hívek,mint fiókegyház templomukat már 
1933.októberétől 1934.júniusáig fiaiig -8 hónapiul a felém 
pttaMili Sándy Gyula műegyetemi tanár tervei alapján, Kol
lár Mihály mátyásföldi építőmester vállalatában.

A templom Rákosszentmihály főterének ^a^köapontec 
Ferenc József térnek-egyik tengelyében fekszik két föld- 

szintes ü zletes ház közé épitve. A kettős telket ugyanis, 
templom céljára,örökben kapta meg az egyház Zirmann János 
és nejétől.  Az megfelelő jővedelem forrást is képez és ma
gában foglalja a lelkészi- és egyházfi lakást és egy utóbb 
alakitott gyülekezetitermet. A két ház kőzé-ékelődött tem
plom főhomlokzata, különleges elhelyezése dacár ,  középen  
elhelyezett tornyával és oromzatos kiképzésével jól érvénye
sül a kösoóghéza közelébê  uralva az emi-i-tett teret.

A  templom a telekpár tágas udvarában egy nagyobb 
központos, 12.00 m. oldalméretű, négyzetalakú építménynek- 
van tervezve, amihez ugyancsak 12.00 m. hosszú, 9.60 m. szé
les előhajó csatlakozik az útca felé, a torony aljáig, arká-
dos, félig nyitott előcsarnokkal, hogy a templomba menő,

 
vagy onnan távozó közönséget a járda forgalma közvetlenül
ne érhesse. Egyelőre a  nagyobb szabású templomnak csupán 
előcsarnoka és előhajója van megépítve, ami a mai viszonyok
nak elegendő, ideiglenesen a végébe kiképezett oltártérrel
és kis sekrestyével, a»*előbfe-.omlitett méretekkel.

Az útcától vasráccsal elválasztott árkádja fölött 
a toronyhoz simuló hatalmas oromzat jellemzi az épület ren
deltetését. Az árkád egyik végéből indúl a karzat lépcső, a 
másik oldalon átjárás van a gyülekezeti teremhez és az ud
varba. Ugy az itteni nagy oromzaton, mint a vörösréz sisakos 
huszár-toronyban végződő 28.00 m. magas toronyormokon scra- 
fittó kivitelben magyaros motívumok és az aranyozott vörös
réz betűs" Erős vár a mi Istenünk" felirat díszítik a z  



épAU eto'U Homlokzata részben vakolt síkokkal, részben va
kolatlanúl hagyott válogatott géptéglákból van kiképezve.
Két oszloppal alátámasztott karzata is van. Befogadó ké-
pessége egyelőre mintegy 400 hívő. /:Kiépitve közel 8 5 0 -  
re van tervezve*:/ A megépült részben az oltárra és szószék
re néző 140 ülőhely van, a karzaton egyelőre 30. Ez az e- 
lő-templom szakasz két TwhFarrtrnórrft ablakkal és fölülről 

kettős üvegezésű ütí&é rácsos tetőzeten át vilagitva. 
Az oltáron két kettős karú gyertyatartó, az oldalfalakon 
is 8 drb. páros falikar, középen 12 lángú facsillár van 
villanyégőkkel.

Körűijárós/oltárán " Engedjétek hozzám a kis 
gyermekeket "olajfestmény Spanraff festő munkája színezett 
és faragott fakeretben műmárvány asztalon. —  A templom 
toronyban van két harang, karzatán 6 játékos orgona,
melyet Rieger épített 1940-hen. Ezüst urvacsorai és keresztelő 
edényein igei feliratok vannak. Két karú fafaragásu oltári 
gyertyata rtó já t  Varga László adta. A  fentem litett Z irmann 

házaspáron kívül Kling János is adományozott az egyháznak 
egy fél házat. A jelenlegi lelkész : Tóth-Szőllős Mihály, 
egyházközségi felügyelő : Czák Gusztáv.


