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Református közösségi ház
A tervezett kialakítás telepítésének három meghatározó alapegysége a templom, a harangláb és a lelkészi hivatalt is magában
foglaló gyülekezeti ház, amelybôl elsô ütemben a gyülekezeti ház és a harangláb valósult meg.  Az építészeti koncepció  egy
tiszta, egyszerûséget sugárzó épület – bibliai tisztaságú „hajlék”létrehozása volt. A gyülekezeti ház nyitott, átlátható ám
mégis védettséget sugárzó építészeti kialakítása révén a közösségi élet számára méltó helyül szolgál. Az épület egy földszintes,
konzolosan elôrenyúló nyeregtetôs tömegbôl és egy harangtoronyból áll, ami az épületegyüttes szerves és szimbolikus része.
A gyülekezeti terem és a torony közé ékelôdô faburkolatos terasz a belsô közösségi teret tágítja ki a teljesen kinyitható nyílászáró
segítségével.  A konzolosan elôrenyúló tetô átmenetet képez a külsô és belsô között. A dél felé megnyíló homlokzatot 
a markánsan kinyúló tetô nyáron árnyékolja, míg télen az alacsonyabb szögbôl érkezô napsugarakat beengedi.  Ezt az
egységet egészíti ki a levendulás kert és a virágos kert, a vízfelületet és ülôfelületet is magában foglaló gyepesített udvar, kert.
Az energiatakarékos, alacsony energiafelhasználású épület hôellátását levegô-víz hôszivattyú biztosítja, felületfûtés-hûtéssel.

Reformed (Calvinist)Church Congregation House
The basic concept of the design of the Szolnok Reformed (Calvinist) Church Congregation House was to create an open, clear
and transparent space that also represents protection. Owing to its architecture the building serves as a suitable place for 
worship and community occasions. The complex has two parts: the single-storey, cantilevered volume of the Congregation
House with a gabled roof and the Belfry. The latter is an organic part of the whole design. Wedged between the Congregation
House and the belfry, the wooden terrace, extends and opens up the internal community space through a fully openable glass
partition. The cantilevered roof creates a transition zone between the exterior and interior. The south facade is shaded by the
strongly cantilevered roof in summer, while it lets in the sharp angled sunbeams in winter. The composition of the complex 
is completed by the lavender garden, the floral garden and the lawn garden with a seating area and water surface. 
The heating and hot water supply of this low energy, economical building is solved by an air-to-water heat pump, surface 
heating and cooling. 
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