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Műszaki leírás 

a Szt. Imre Plébánia Templomépítés ajánlati vázlattervéhez 

 

 

Telepítés 

Az épületet az ajánlatkérésben megadott helyre telepítettük. Felmerült annak lehetősége, 

hogy a telken meglévő épület mögé kerüljön az új épület, nagyobb kertterületet 

biztosítandó, de meglévő épület mögötti távolság a kerítésig 22 m, és ez kevés a kötelező 

épület-távolságok, ill. a hátsó kert szükséges méretének megtartásához. (Az eredetileg a 

telken állott, (lebontott) templom-épület is nem véletlenül állt a tervezetben is javasolt 

helyen.) 

A nagy forgalmú Thököly úttól kőkerítés jellegű hangvédő fallal kívánjuk védeni az épületet, 

amelybe díszes kapuépítmény jelölné ki a kerti bejáratot. (Ez Erdélyben pl. szokásos 

megoldás). A templom előtti rész burkolt, a két épület közötti terület fásított, a fák alá 

ültetett tűzliliom-mezővel. (Szt. Imre –jelkép lehetne). A két épületet fedett, nyitott folyosó 

köti össze. A kert hátsó része funkcióra tervezett, itt lehet szabadtéri rendezvényeket tartani. 

Az alaprajz 

Igyekeztünk a felkérésben szereplő alaprajzi javaslatot tartani. Ez az elrendezés (a kért 

befogadóképesség: 120-130 fő mellett) a telekadottságokhoz is jól igazodik. A sekrestyét, a 

vizes helyiségeket, és egy kis raktárt tartalmazó kiszolgáló blokk az épület meglévő épület 

felöli oldalára került, így a meglévő épület közösségi funkciói szervesen ráköthetők az új 

templom-épületre. A bejárati szélfogó-előtér mellett kis kápolna alakult ki, a bejárat melletti 

másik oldalon pedig a gyóntatószék van, ill. itt lehet felmenni a toronyban elhelyezett 

lépcsőn a karzatra. A torony (kért) három szintjét szintén ezen a csigalépcsőn lehet 

megközelíteni. (A torony részletes kialakítása, áttöréseinek rajzolata a funkció konkrét 

ismerete után lesz lehetséges.) 

Pszichikai szempontból fontosnak tartjuk a templomtér bordázott, boltozatos kialakítását, 

(amely egy kicsit a mellkas-belső lélek-zés helyét idézi), a tetőgerincen végigfutó, égre kinyíló 

színes bevilágító felületet, illetve a bejárat környezetében, és az oltártér mögött kialakított 

üvegfalakat, (amely a környezettel való kapcsolatot jelentik). A templomhajó mindkét 

hosszfalában keskeny szalagablak húzódik végig, mintegy meglebegtetve a tetőszerkezetet. 

Szerkezet 

A tér maga két 2,40 m magas (belülről kővel burkolt, kívülről hőszigetelt) vb. támfal fölé 

szerkesztett függesztő műves fa fedélszék. A fűrészelt fa élettel teli statikája, és ez a 



szerkesztés lehetővé teszi azt, hogy a tér szerényebb méretei mellett is monumentálisnak 

hasson. 

A kiszolgáló blokk hagyományos téglafalas, vb.-födémes szerkezet, a falak kívül ( mádi tufa-) 

kőburkolatot kapnak. A falak említett burkolata kívül-belül (kő helyett) lehet tégla (v. bontott 

tégla) burkolat is, ill. a padló burkolatok és a külső lépcső, sőt a torony is kaphat kerámia 

burkolatot. 

A tornyot vasbeton szerkezetből képzeltük el, de faszerkezetből is megépíthető külső 

(impregnált) faléc-, vagy fazsindely-borítással. A tető szaruzat közötti, vagy szaruzat feletti 

hőszigetelést kap, kívülről fazsindely-borítással, (a héjalás zsindely helyett lehet természetes 

pala), a lapos (15 fok hajlású) felületek pedig cink-lemez fedést kapnak. A toronysisak 

héjalása szintén cinklemez.  

A nyílászárók, üvegfalak fa-szerkezetek, a főbejárati kapuk mindenképpen valamiféle nagyon 

igényes (akár faragott, valóban szárnyakat formázó-) asztalos szerkezetek lehetnek. A 

főbejárat feletti homlok-zat szemöldököt formál  (előrenéző lélek- szemekkel), itt  és az oltár 

mögött a templom névadójához, vagy a felszentelési rítushoz köthető, szobrász által 

készítendő, faszobrokat képzeltünk el.  

Az építészeti formálás 

jelszerűségre törekedett, és antropomorf jellegű az fentiekben leírtak szerint. Ezen túl lehet 

például azt mondani, hogy az akusztikai védelmet jelentő fal rejtett értelmezése a pajzs 

lehet, a torony „ködszurkákó”, és a kert tele van liliomokkal. (Bár tudom, hogy ez így túl 

primer és dagályos, de az, hogy a terv keresi az analógiákat, önmagában elfogadható 

pszichikai teljesítményeket jelenthet.) 

 

Kapy Jenő Dla  
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