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SZENT IMRE TEMPLOM
Mit ismert fel Imre herceg, mire tanította őt Gellért püspök és az édesapja
Szent István? „Nem az emberi bölcsesség, okos érvelés, hanem az
Istenre-hagyatkozás, Istennek-élés örömet adó élménye, biztonsága
irányítja. Az értékek sorrendjében első mindenekelőtt Isten, majd a
felebarát és önmaga szeretete.”
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A templomtér egy főhajóból, egy mellékhajóból áll. A főhajó nyitott
fedélszékes, Szent Imre tisztaságát, frisseségét, fiatalságát is tükrözi
színhasználatában, letisztultságában. Egyszerű anyaghasználat jellemzi,
kőpadló, fehér vakolt falak, pácolt natur fa berendezés. A szentély
emeltebb szintre kerül, az oltár, ambó lehet fa vagy a padló anyagával
egyező kő. Keresztelő kút kőből - kovácsoltvas fedéllel készül. A szentély
hátsó falán nagy kereszt korpusszal, mellette tabernákulum. A falra
falmosás jelleggel esik a fény, természetes és mesterséges is időszaktól
függően. A bejárati oldalon karzat készül, feljárattal a toronyból. A
mellékhajó mobil módon berendezett, funkció szerint alkalmas
oldalkápolnának, hittanteremnek, nyáron kinyitva fedett-nyitott térnek, a
végében gyóntatási lehetőség. A fő és mellékhajó között fehér monokróm
üvegkép sorozat Szent Imre életéről. A fehér falakon, különböző méretű
hasítékokon beérkező fény a nap különböző időszakaiban más és más,
barátságossá teszi a teret, talán kicsit misztikussá is...az üvegfelületeken
időnként megjelenik a külső természet...A hajó előtt egy fedett-nyitott előtér
található. A toronyban több funkció kapott helyet, a gépészet kültéri
egysége, harangok, esetleg átjátszó állomás...

A főhajóhoz csatlakozik másik oldalhajóként a sekrestye, külső bejárattal a
vizesblokk, egy hittanterem, a vizesblokk és a karzat
innen is
megközelíthető.
A templom az "imádság háza", szent hely, másrészt fontos, hogy
fenntartható is legyen. Előbbihez monumentalitás, utóbbihozt kisebb
kubatúra indokolt. A választott forma kicsit a reneszánsz templomok egyik
típusára emlékeztet, mindkét szempontot figyelembe véve, történeti forma
és kortárs megjelenés is egyben. Gépészeti megoldása gazdaságos
üzemeltetetést tesz lehetővé. Hagyományos szerkezetként megépíthető,
tégla falazatok és pillérek, kőburkolattal, fa fedélszerkezet tölgyfából. A
belső padló világos mészkőből készül, mattcsiszolt, vagy kicsit rusztikus
felülettel, ennek rusztikus keskeny soros hasított felületű változata látható
a szentély falán.
Kívül kőburkolat jellemzi az épületet, világos, hasított, vagy kefélt
természetes megjelenésű. A fafelületek pácoltak, de natur módon, a
faszerkezet, a bútor, padok, székek színei összehangoltak. A bejárati kapu
szintén kortárs művészeti alkotás, fából vagy fémből, domborműként is
megjelenítve.
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