
TEMPLOMTORONY A GYŐRI INSULA LUTHERANA TÖMBBEN

    Az ötletpályázat célja egy torony megtervezése volt, amely jel 
értékű szimbóluma lehet a győri Insula Lutherana tömbnek, a Rába 
partján fekvő evangélikus szigetnek. Az öregtemplom építésekor a 
1781-es türelmi rendelet alapján a templomot nem lehetett közvetlenül 
az utcáról megközelíteni, ezért az egy épületekkel határolt belső 
udvarban kapott helyet. A templom bezárt, befelé forduló helyzete ma 
is érezhető, ezért választottuk pályaművünk helyszínéül a tömbön kívül 
eső,eső, de az együttessel és templommal legszorosabb kapcsolatot ápoló 
kis háromszög alakú zöld szigetet. Erről a kis térről nyílik a konvent 
épület főbejárata, amely egyaránt szolgál a belső udvarban épült 
Öregtemplom és óvoda bejárataként is. Célünk egy olyan torony 
elhelyezése volt, amely amellett, hogy az együttes szimbóluma lehet, 
kialakít egy átmeneti teret, mely bár egyértelműen az evangélikus 
tömbhöz tartozik, mégis teljesen nyitott és átjárható. Egy hely, ami bár 
kívülkívül esik a szoros értelemben vett belső udvaron, de mégis annak 
kiegészítésének, előterének tekinthető.

  A tornyot a tér nyugati csücskében helyeztük el, a Kossuth Lajos 
utca mentén, ahol kicsit elbillenve, de folytatja, illetve lezárja az 
Öregtemplom és az együttes bejárata által meghatározott tengelyt. 
A torony egy letisztult formájú hajlított "szalag", amelyből egy fordított 
“U” alakú harangtornyot alakítottunk ki, melynek lábai térfalként 
funkcionáló építészeti elemként folytatódnak, bekeretezve ezzel a 
teret. A torony zárófödéméből lógnak le a különböző hangmagasságú 
harangok, melyek alkalmasak harangjátékra. A tér déli oldalán a 
jelenlegi füves terület közvetlenül kapcsolódik a mellette futó kétsávos 
úthoz, ezért itt hangsúlyosabb lezárásként egy két méter magas fal 
védivédi a teret. Az itt futó falban alakítottunk ki egy hosszú falfülkét, 
amiben helyet kaphatnának közérdekű információk, időszakos 
szabadtéri kiállítások vagy egy állandó kiállítás az együttes 
történelméről. A bejárat és torony által meghatározott tengely és a fal 
között burkolt felületet képzeltünk el. A terület északi oldalán jelenleg 
is egy alacsony sövény határolja a helyszínt. ennek a helyén húzódna 
a torony északi lábából kinövő alacsony, ülő magasságú lepény, 
amelyet fehér rózsabokrokkal ültetnénk be.amelyet fehér rózsabokrokkal ültetnénk be.
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