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Két torony. A református általános iskola 
első ütemének két tornya. Hófehér vakolat, 
kék égen úszó bárányfelhők. Zászlók lobog-
nak a tornyok tetején. Alattuk fekete és 
vörös, játékos kerámia, köztük az üvegezett 
bejárat. Háttérben a református templom 
fehér, ele gáns, kicsit barokkos tornya, buzo-
gánnyal. Beszélgetnek, sorban állnak, ki-
tűnnek. Talán nevelnek. Talán úgy, mint az 
iskolában. Talán mindig ilyen iskolát szeret-
tem volna gyermekként. Ahol tudom, hol 
a bejárat, mi az irány. Kicsit dombon van, 
kicsit fel kell rá nézni, fel kell menni, emel-
kedni. Jobbra-balra lecsengő, elnyújtózó 
épületszárnyak, apró vörös téglák, vízszin-
tesen nyújtózó fa rátétek és lamellák, nyu-
godt függőleges pillérek, kerámia „pöttyök”. 
Beszélgetősek. Madarak, virágok, vörös 
szí nek. Belépve nyolcszög alaprajzú aula, 
mé rete az első ütemhez igazodik. Majd a 
végleges épületnél lesz központi, sarokról 
feltáruló. A folyosókon járva falburkolat – a 
tűzoltó miatt csempe, a melegség miatt fa 

– az épület négy szintjén négy különböző 
szín. A beépített szekrények fehérségén 
végigfutó vörös frízek. Népművészeti min-
ták, mint a templom díszített terítőin. Han-
gulatok, me lyekhez hozzá tartoznak a 
csen gőre feltáruló ajtók, a gyerekek zsivaja, 
a fegyelemmel társuló vidámság, a tanter-
mek fényben úszó meleg színei.

Állunk a zsúfolásig megtelt templomban. 
Szólnak a zsoltárok, fehéringes apró gyer-
mekek énekei, versei. Templomból kiáram-
ló emberek állnak a téren, fent az iskola. 
Izgatott gyermekek várják a tornyok közöt-
ti üvegezett ajtók nyílását. Én is izgulok. 

Ezek a hangulatok és történetek a rég-
múltban kezdődtek. A református temp-
lom fehér tornya már hosszú évtizedek óta 
büszkén áll a Kálvin téren. Mögötte első-
ként az óvoda, később a kisiskola épülete 
is hirdette a helyi református közösség 
abbéli hitét, hogy a jövő itt van közöttünk, 
gyermekek formájában. Fogyó magyarsá-
gunk ténye hál’ istennek itt nem igazolódik. 
Veresegyház folyamatosan kinövi helyeit. 
Kis „vargabetűvel” a Református Közösség 
úgy döntött, legyen az egyháznak is hosz-
szú távú, az egyre bővülő igényeknek meg-
felelő építészeti jövőképe. Veresegyház 
főépítésze, Zsigmond László segítségével 
állt össze a program: egy alaprajzi és tö-
megvázlatokkal kiegészített beépítési és 

fejlesztési terv. Ez után került sor a két ütem-
re bontott beruházás konkrét megterve-
zésére. A beépítési vázlatok alaprajzi kiala-
kítása adott volt. A meglévő templomhoz 
igazodó beépítési vonal mentén készültek 
el a teljes épületegyüttes engedélyezési 
tervei. A jelenleg is látható első ütem épí-
tése befejeződött, a második ütem kiviteli 
terveinek egy része is rendelkezésre áll.

Pár év alatt szűkös lett az épület, folyta-
tódnia kell az építésnek. Térben is, és remé-
nyeink szerint a gyermekekben is. A két 
torony tengelyében, hátrafelé bővül az is-
kola. Épül a jövő.
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1 – szélfogó
2 – ruhatár
3 – porta
4 – zsibongó
5 – közlekedő
6 – iroda
7 – tanterem
8 – szertár
9 – gyülekezeti terem
10 – ruhatár
11 – csoportszoba
12 – tornác
13 – raktár
14 – mosdó
15 – ruhatár
16 – udvar
17 – kisiskola
18 – református templom
19 – sportudvar
20 – tornaterem
21 – aula
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