
A   RÁKOSKERESZTÚRI ú j  t e m p l o m .

Bár a csaknem befejezett templom csupán 1943. 
szeptemberében lesz felavatva, annak részletei máris is- 
mertethetők. Most még a több, mint 100 éves templomban 
tartanak isteni tiszteieteket .  Az új templom (a Budapest-Jászberényi és a Rákoshegyre vezető út sarkán, a volt Vi-

gyázó féle gazdaságiudvarból kihásitott telken, a község- 
háza és a Vigyázó kastély között, itoimei szemben az Ország- 
zászlóval és az ev. iskola épülettel fekszik, az enyhén- 
emelkedeő útvonal aljában. Az Sándy Gyula műegyetemi tanár 
tervei szerint előbb Ruttkay Miklián Ödön, majd dtofey&etva
Hajagos Andor építőmester vállalatában, készül.

Az épület alapozását 1939. őszén kezdték meg. Bár 
sok anyagot idejében beszereztek, az építkezés a háborús 
viszonyok miatt csak Msonyopmérvé szünetelésekkel halad
hatott előre Kósa Pál lelkész buzgó közreműködésével.

A templom doréKcaögft téglalap alakú. 15.00m bel
ső szélességgel, 30.00m. hosszúsággal és 10.00m magassággal. 
écifeilika rendszerű, befelé kiképezett áttört beton tám- 
pillére/ végígmenó kézle & d é^t- biifCositanak«~-Ar középen ki- 
emelkedő hajó szakasza 10.00m. szélességü, 4.00 m kint át
hidaló boltövei támasztják, látható, gyalúlt, faragott és 
pácolt, gerendás és parkettásán rakott deszkaboritású fa- 
mennyezetét. Befogadó képessége 1000 lélelek. Oltár- és szó
szék felé néző, két oldaliról megközelíthető padcsoport- 
jaiban lent 450, karzatán 150 ülőhely lesz. Az ülőhelyek 
egy része, a támpillér közökben a közép felé fordúlva he
lyezkednek el, de innen is jól lehet figyelemmel kisérni 
úgy az oltárt, mint a szószéket. A templom falai és pillé
rei köröskörűl 2.00m magasságig faltő-faboritást kapnak 
a padokkal összhangzó széperezésű pácolt borovi fából. —  
Félkörű rabitz dongával határolt  oltártere 7.00/3.60 m .  
méretű, hatalmas oltárképpel: (Golgota, Grünwald után másolt 
olajfestmény; Gáti Maronyák József festőtől.  Emelt, körül- 
járós oltárasztala magyaros faragásokkal tölgyfából készül



Rajta kovácsoltvas kereszt é s  gyertyatartók. Az oltár
tól jobbra fcfcvo- szószéke mindezzel összehangolva u- 
gyancsak borovi fából készűl. A belső tér búzakalász-és 
szőlőtő-motivumos kovácsoltvas konzolok által tartott 
páros-kör alakú és a szentély boltövét övező napfény- 
csöves diszvilágitással lesz a z  ünnepi és esti isteni  
tiszteletek alkalmával iipiijgyir^^i^7

A bejárat felé eső részen van a vasbeton oszlo
pokkal alátámasztott, vasbeton szerkezetű, tágas karzat, 
ahová két,kis toronyban végződő tetőaatteiL- blré lépcső- 
«aéház vezet,  kapeoolatban-úgy í tempiemtérfgl^-míTrt-y- 
szabaddal-. Ezeken és főbejáraton kivűl a templomnak 
mindkét hosszoldala,közepén is van egy-egy mellékbejára
ta, valamennyi megfelelő- előlópcsőzettel és keretezéssel, 
szélfogókkal kiképezve. Az emelkedő padozatú karzaton 
nagyméretű orgona állítható fel, valamint énekkar részé
re áll kellő hely rendelkezésre.

Az oltártér alatt fűtő kamra van tágas kémény- 
nyel. M eg van tervezve és szerkezetileg előkészítve az 
elektromos hajtású légkeverős és gázzal melegitett köz
ponti f ű t é s .  Van sekrestyéje és egy szertár szobája, 
kisebb kamrák a karzatlépcsők alatt.

A templom külső lábazata és kapuzatai színes  
ürömi terméskőből valók. Homlokzatának többi része válo
gatott, egyes helyeken mintásan rakott géptéglákból va
kolatlanúl kiképezve, két scrafittó díszen a régi
100 éves templom külseje és belseje van megörökítve.
Az épület belső falfelületei színezett, javított, fröcs- 
költ vakolással vannak iBlóoeoeft-kikópozvo,

Jgöpösréznelr^tFrve^ett,- d^ egyelőre horganyo
zott—vaabádoggal- tedett tornyának alsó szakasza 5.50/5.50 
m . oldalméretű, négyzetalapú testből indúl. Ez a falazott 
rész a pártázatos vasbeton harangházzal együtt 26.00 m 
magas. A sisak e fölé még 19.00m-el emelkedik magasabbra. 
Igy a torony kereken 45.00m. magas és messze uralja kör
nyezetét. A nyolcszög alap ú sisak a harangház alján levő
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vasbeton főpárkányból indúlva, szerkezetileg 22.60 m. magas. 
A gúla szerkezeti palástján alkalmazott andráskereszt ba
kokkal, fogógerendáival és 12.00m. hosszú királyfájával ter
vező egyéni szerkezete. Tetején töskés gomb felett 3.00 m. 
magas  jmuih 'nUig kereszttel.

A templom belső berendezésével együtt mintegy 
150,000.-- pengőbe kerűlt, ami annak méreteihez és nemes a- 
nyagaihoz viszonyitva és tekintetbevéve az épitk ezés máso- 
dik felében beköve tkezett nagymérvű anyagár és munkabér e- 
melkedést, még mindig nagyon jutányosnak tekinthető. Tepv- 
be van véve a környezet-parkozása és a közelben parochia é-
p í t é s e  i s .  j e l e n l e g i  le lk é s z e k : Kósa Pál ,

é s  P e t r é  E l e k  hitoktató  le lk é s z ,  egyházközségi fe lü g y e lő  : Dr.Cse- 

csotka Károly, M ásodfelügyelő : Bartók János,

Ad. 274.


