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ASZÓD, 40 FÉRŐHELYES BÖLCSÖDE

Mottó: A régi ember a gyermeket Isten áldásának tekin-
tette, a hitében a kisgyermek Isten tenyerén él; általa, vele 
a teremtő és igazító törvény mutatja meg magát. Tudta, 
hogy az anyaöl óvása, az öntudatlanul átélt mindenszeretet, 
amelyben a dolgok egysége honol, a teremtő televény sötét-
ség csöndje a születésben lármás világosságra vált, s a meg-
született gyermek, a „csillagocska” fáradhatatlanul keresi 
majd az elveszett paradicsomot, a biztonságot adó „kinti” 
Rendet, amelyről ott „bent” mindent megtudott…

Korai rajzaiban képpel, mesével tudatja, hogy a 
Teremtő miféle világot ígért neki, miféleképpen lehet 
része, részese annak, s mivégre született különvalónak; s 
különvalóként is kerek egésznek…

Első firkáiban jellemző elemként fedezhetjük fel a szál-
kák, szárak, sugarak verését csakúgy mint körök, karikák 
gubancát a „fészket”… 

(Molnár V. József: Isten tenyerén)

Helyszín: Aszód város központjához közel, de már nyu-
godt helyen, egy meredek domboldal, egy szakadék, mely 
részben körülölelt egy sík területet, egy tisztást.

Épület: a domboldalba benyomva az épület kiszolgáló 
racionális részei (konyha, raktárak, öltözők, kazán) egyenes 
vonalvezetéssel – ezek a „szálkák, szárak”. A tetejére ráfolyik 
a hegy, a zöld (zöldtető). Ebből a sötétségből születnek 
meg az épület íves karjai, melyek körülölelik a díszudvart, 
a főbejáratot. Az íves szárnyakban, az ölelő karokban van-
nak a gyerekek csoportszobái, vizesblokkjai és a csoport 
bejáratok – a „körök, karikák”. Az épület szálkái, racionális 
részei, zöldtetőt ill. fémlemezfedést kaptak, míg íves, ölelő 
formája cseréptetős. Az íves, kerekded formák a homlok-
zatokon is megjelennek, körbe gurguláznak az épületen, 
így minden nézetből változatos, de az alapgondolatra utaló 
látványt kapunk. Ez a gondolat végigvonul a belsőn is: a 
csak részben a terv szerint készült vizes csoportok kialakí-
tásánál (íves fapolcok, csíkos csempék) és a csoport szobák 
hajlított-íves mennyezetén.

Az így formálódott épület – remélem – felsejtet valamit 
abból a világból, ahonnan jöttünk, és amerre  – remélem 

– tartunk.

Építész tervező: Jánosi János, Kvadrum Építész Kft., mun-
katárs: Szegedi Antal, Vándorépítész Kft.
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KATOLIKUS HITÉLETI KÖZPONT

A hely szelleme. Erre a kifejezésre ma sokan hivatkoznak 
elvont gondolataik és gyakran az élettől idegen formavilá-
guk magyarázatára. Számomra ez a kifejezés sokkal konk-
rétabban, egyben sokkal tágabban is értelmezendő. A 
konkrét ember, közösség természete, története és az általa 
létrehozott épített örökség ugyanúgy beletartozik, mint a 
természet és táj üzenete. De a tájban is ugyanúgy fontos 
az ember és az élet, mert természet és ember kapcsolatából 
jön létre a táj.

Ha lehet különbséget tenni, akkor ennél a munkánál 
ez fokozottan így volt.

Környezet: pici, a barokkhoz képest puritán műemlék 
templom, a tágabb környezet a valahai, szebb éveket meg-
élt kisvárosi utca (régi parókia, takarékbank, zártsorú, 
századfordulós épületek) a 70-es, 80-as évek belerondítá-
saival. A templom melletti  régi parókia nem megment-
hető épülete, a templommal közös kert.

Beépítés: az utca folytatását követő, zártsorú, L alakú, 
hagyományos beépítés nagy kapubehajtóval, mely íves 
tornácával és kerek udvarával a templommal kommunikál, 
mintegy rá szerveződik.

Épület: formavilágát nem a hagyományok ideologiku-
san értelmező átírásával képzeltük, hanem a konkrét for-
mavilágot figyelembe vevő folytonossággal. Ahogy a 
gyermekből felnőtt lesz és öreg és ez nem direkt vágások-
kal történik, hanem harmonikusan, egymásra épülő átme-
netekkel. Így illeszkedik az épület a múltba, finom átme-
netekkel idézve azt. Mindezt úgy, hogy egyértelműen mai 
legyen. De tartsa fenn bennünk a kortalanság illúzióját és 
ahogy a régi jó épületeket, úgy ezt se kelljen 30 vagy 40 év 
múlva szégyellnie a közösségnek, amely azt építette.

Ennek megfelelően a hagyományos, zártsorú utca 
szá zadfordulós épületeinek konkrét osztásrendszerét (lá-
bazat, ablak, osztópárkány, eresz alatti díszítés) figyelembe 
véve alakítottuk ki az épületet úgy, hogy a régi épületnek 
megfelelő vakolatosztásokat és keretezéseket fából csináltuk 
meg, a tetőtér beépítésével a templom főbejárata fe letti 
motívumot idéztük. A belső udvar szintén a történe ti vi-
lágot idézi (L alakú beépítés, fatornácos folyosó), de az íves 
forma a mai világba helyezi azt, úgy, hogy a kerek udvar 
egyben a közösség érzését is erősíti. Felnyitott szegmense 
egyértelművé teszi a templom felé irányuló nyitottságot. 

Funkció: a fent vázolt szellemiségnek természetesen 
szinkronban kell lennie a funkcióval. Az egyház és egyház-
tanács által adott program teljesen beleillett a hagyomá-
nyokba. Az utcafronton helyezkedik el az új parókia, a 
káplán szobája, az iroda és az ügyfélforgalmat kiszolgáló 
vizesblokk. Az utcára is kinyúló másik szárnyban helyez-
kedik el egy karitatív iroda és raktár, egy aula (egyben 
ruhatár, teakonyha és feljárat a tetőtérbe) és a gyülekezeti 
terem, amelynél kifejezett igény volt a szakralitás (pl. ke-
resztelők megtartása). Ez közvetlenül kapcsolódik a keren-
gők mintájára alakított udvarhoz, hogy jó időben bővít-
hető legyen a tér. A két szárny között van a kapuátjáró, 
ahonnan minden közösségi rész megközelíthető. (A paró-
kiának nyugalmas, önálló bejárata is van az utca és temp-
lomkert felől.) A tetőtérben egy hitoktatói lakás van és egy 
egyháztanácsi különterem, valamint galéria a nagyterem 
befogadó képességének bővítésére. A vizesblokkokat úgy 
alakítottuk ki, hogy ifjúsági rendezvényekhez a hálózsákos 

résztvevők zuhanyozási lehetőségét biztosítsák. A terepvi-
szonyoknak megfelelően az épület hátsó részén, a pince-
szinten alakítottunk ki garázst, raktárakat és kazánházat. 

Megvalósulás: az építkezés menete méltó volt a törté-
nelmi hagyományhoz, mindenki becsülettel és lelkesen 
végezte munkáját. Az egészséges viták épp úgy jellemezték 
a kivitelezést, mint az odaadó, tervre figyelő és azt tovább 
gondoló hozzáállás is. Senki nem a problémákat kereste, 
hanem a megoldásra törekedett. Köszönet érte! Az ünne-
pélyes felszentelést a váci megyés püspök úr végezte népes 
papi kíséretével.

Megbízó: Római Katolikus Egyházközösség, Aszód; lebo-
nyolító és felelős műszaki vezető: Tolmácsi Miklós; építész 
tervező: Jánosi János, Kvadrum Építész Kft.; munkatárs: 
Szegedi Antal, Vándorépítész Kft.; statika: Donáczi Péter, 
Pond Kft.; gépészet: Dobai István, Kovács Zsuzsanna; 
kivitelező: ÉPKOMPLEX Kft., Gödöllő
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VERŐCE, TÓTH-NYARALÓ 
(2005–2008)

Az erősen lejtős telken korábban faház állt, az 
alapok felhasználásával kellett az új épületet 
úgy megtervezni, hogy az öt fős családnak 
jelenleg nyaralóként, később az építtető há-
zaspárnak lakóházként funkcionáljon. A telek 
a Dunával ellentétes hegyoldalban fekszik, 
gyönyörű panoráma nyílik a Börzsönyre, ezért 
a tervezési program része volt a földszinti és a 
tetőtéri nagy terasz. A Lugosi utca feletti 
Orom utca Duna-kanyarra néző telkein 
épültek a századforduló svájci villái, szecesz-
sziós nyaralói, melyekből néhány még ma is 
áll. Az épület anyaghasználatában, homlok-
zati kialakításában ezt tartottam szem előtt.


