Urnatartó
kegyoszlop
Pillar Columbarium

A végtisztesség kézzel tapintható.
The last honours are tangible by hand.

Miután 2002-ben befejeztem a tanulmányaimat Budapesten, mint épületszobrász,
részt vettem a Szent István Bazilika felújítási munkálataiban. Ez adta az alapot a szakmai
kiteljesedésemhez és azóta is a munka szerelmese vagyok. Egy barátom Édesapjának
a halála indított el gondolatban az egyedi kolumbáriumok megvalósítása felé 2009-ben.
Az oszlopaim alapjául szolgáló látszóbeton kifejlesztésénél a német technológiát
ötvöztem a sajátoméval, a kolumbáriumokon megjelenő egyedi díszítést pedig minden
esetben kézi munkával készítem. Urna tartó oszlopaim kivitelezése során törekszem arra,
hogy különböző motívumokat használjak föl. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala oszlopaimra formatervezési mintaoltalmat adott. A kolumbáriumok kialakítása kizárja
a talajvíz beszivárgását, a csapadék ellen pedig tökéletes védelmet biztosítanak a peremek,
melyeket az ez elleni védelemként alakítottam ki. Tulajdonképpen az általam kialakított
oszlop azt az űrt hivatott betölteni, ami az urnafalas és a koporsós temetés között tátong,
és művészi hatását is figyelembe véve méltó hely a végső nyugalomhoz.

Lengyel Krisztián, tervező-kivitelező

I finished my studies as a buildingsculptor in Budapest in 2002. I have taken part
in the reconstruction of the Saint Stephen Basilica. This project has been the basis for my
future professional progress, and it has made me the lover of this art. In 2009 the death
of one of my friends' Father has given me the motivation to create unique pillar
columbaria on my own. The basic material of my works is fair-faced concrete. In the
development of these special pillar columbaria I alloy German technology with my own
individual technology. The unique ornaments are also handmade, since the aim is to
create diverse decorative motifs. The Hungarian Intellectual Property Office has given
me a design patent for the protection my pillar columbaria. The design of the columbaria
precludes the possibility of ground water infiltration, while raised edges provide perfect
protection against rain. Pillar columbaria designed by me intend to fill in the gap
between the two traditional forms of burial, the urn wall and the coffin, and considering their artistic impact - they bear the dignity of the final rest.

Krisztián Lengyel, designer-contractor

Referenciák a lajosmizsei temetőből
Reference from the graveyard of Lajosmizse

Serenitas urnatartó kegyoszlop
Serenitas Pillar Columbarium
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Műszaki adatok:

Technical data:

Anyaga: öntömörödő látszóbeton

Material: fair-faced concrete
Colour: dark brown, light brown, light grey, black,
sand
Weight: 350 kg
Depth of the ground of the columbarium: 90 cm
Accessories: granite plates and bronze rosettes
Size of columbarium niches: 30×30 cm
Number of columbarium niches: 4 pieces
Possible number of the urns in each
columbarium niche: 4×3=12 pieces

Színe: sötétbarna, világosbarna, sötétszürke, fekete,
homokszín
Tömege: 350 kg
Pontalap mélysége: 90 cm
Kiegészítők: gránitlapok és bronz rozetták
Urnák behelyezésére szolgáló fülkék mérete:
30×30 cm
Fülkék száma: 4 db
Fülkébe helyezhető urnák száma: 4×3=12 db

Elérhetőségek / Contacts:
Lengyel Krisztián
Tel.: 00-36-20-471-5879
E-mail: lengyel.krisztian@terkiszil.hu

