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Csesztreg, szabadidô-központ, kemping
és István-Gizella kettõs harangtorony

Csesztreg egy kis hetési falu a magyar-szlovén határ közelében.
Azon települések közé tartozik, melyek nehezen tudnak saját
erõbõl talpon maradni. 1996 a család éve volt. Ebbõl az alkalom-
ból Bagó József polgármester egy harangtornyot szeretett volna
állíttatni Szent István és felesége, Gizella emlékére. A terv lénye-
ge az, hogy a férfit és a nõt két egymásba fonódó torony ábrá-
zolja. A kettõs fatornyot  zsindely borítja. A faluban, a Kerka
patak mentén állt volna. A feltételes mód jelzi, hogy úgy tûnt,
semmi sem lesz az egészbõl. Az önkormányzatnak nem volt
elég pénze és semmilyen pályázaton nem is tudtak szerezni.

1998-ban a környéken végzett ásatások alkalmával neoliti-
kus házak maradványaira bukkantak. Ennek kapcsán határozta
el a polgármester, hogy létrehoz egy szabadidõközpontot és
kempinget, amelyben különbözõ történelmi korok épületei
állnak, meg lehet ismerni bennük lakva is az egyes korok szoká-
sait és építészetét. A két neolitikus ház egy szigetre kerül, mert
a Kerka felduzzasztásával egy tó jön létre a tervezett kemping
területén. A szigetre tutajokkal lehet eljutni. A két épület a vaskor
építési technológiájával készült. A sûrûn egymás mellett földbe
ásott faoszlopokat vékony ágakkal fonták át, majd sárral beta-
pasztották. A tó partján helyezkednek el a középkori lakóházak.
Az épületek mindegyike 5-6 személy fogadására alkalmas. A
tágabb környezetben találhatók a sátras, lakókocsis szálláshelyek
és a kiszolgáló épületek.Ezek csak nyáron üzemelnek.

Az együttes központja a fogadóépület. Ez a kemping fõ-
bejárata és recepiója, valamint a szomszédos futballpálya öltö-
zõje. A tetõtérben panzió mûködik. A galéria közlekedõ a szo-
bákhoz és lelátó is a sportesemények idején. Építészeti érde-
kesség, hogy egy évek óta elkészült alapozásra kellett ráültetni
a leendõ épületet. Csesztreg sajátossága, hogy gazdasági épü-
letei sokkal jobb állapotban maradtak fenn, mint a lakóépületek.
Gyönyörû vakolt és látszótéglás épületek találhatók a hátsó
udvarokban. A fogadóépület ezek metamorfózisa.

A vázlatterv készítése idején merült fel a PHARE pályázat
lehetõsége. Alaposabb utánjárás és a tervek kiíráshoz történõ
igazítása után Brüsszelben befogadták a pályázatot. Így 2000-
ben megkezdõdhetett az építkezés. Az önkormányzat a lehetõ-
ségein felüli vállalkozásba fogott, de sikerült az elõírt határidõre
átadni az egész létesítményt. A történet itt kanyarodik vissza a
kettõs harangtoronyhoz. Már épültek a kemping épületei, ami-
kor az önkormányzat új pályázatot adott be a Millenniumi Kor-
mánybiztosi Hivatalhoz. A Hivatal ötmillió forinttal támogatta a
torony építését. Az önkormányzatnak további ötmillió forint
állt rendelkezésére. A tervek módosításával (25-rõl 20 méterre
csökkent a toronymagasság) és erdélyi ácsok foglalkoztatásával
sikerült a költségeket csökkenteni.

Az eredeti elképzelést módosítva István és Gizella tornyát
is a ke mping területén helyeztük el egy 2 méter magas föld-
talapzatra. 2001. július elsején a millenniumi emlékzászló átadá-
sával együtt avatták fel a szabadidõközpontot és a harangtornyot.

CSERNYUS LÕRINC

Fent: az István és Gizella kettôs harangtorony és a kemping fogadóépülete;
lent: a vaskori szállásépület gerendaváza építés közben és a kész házak.
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EKLER DEZSÔ

Grossvatis Haus; teljes homlokzat; egy-egy lakás földszinti és emeleti
alaprajza, távalti kép

Himbeer Haus; utcai és kerti homlokzat, a fél ház földszinti alaprajza,
távlati kép
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Szemben: Könnyûszerkezetes típus ikerházak
Németországba. (Ekler Dezsô – munkatársak:
Cseke Attila, Paróczi Judit, Szöllõsi József)
A vázlattervek Johann Lörinc (LÖBER GmbH,
73525 Swäbisch Gmünd, Eutighoferstr. 45.) meg-
rendelésére készültek fiatal házaspárok hitelek-
kel támogatott akciós lakásépítéséhez. A sikeres-
nek bizonyult tervekért, amelyek feltehetõen
azóta sorozatban épülnek, a megrendelõ a terve-
zõnek egy árva vasat sem fizetett.

Budapest V. kerület, Haris köz, Borcentrum
tanulmányterve (Ekler Dezsõ, Kovács Gábor,
Rõth Renáta – munkatárs: Révai Attila)
A mintegy 1000 m2-es pinceépítmény Szalontai
László és a City Invest Kft. (2030 Érd, Kócsag u.
6.) megbízásából készült. A rézgálic-kék színû
acélhálóból tervezett lejárati építmény (Révai
Attila rajza) a mai mozgólépcsõs tetõ helyén épült
volna. Az elfogadott tervekért a megrendelõ nem
fizetett, és elállt az építkezéstõl.

Utcai és belsô távlati kép (Révai Attila rajza)



14

Jászberény, Ravatalozó a Fehértói temetõben

Jászberényben a temetkezés teljes egészében az egyház fel-
adata. Értelemszerûen mindezt nem saját vállalásában teszi,
hanem egy társaság révén. A IUSTA Kft. ügyvezetõje, Nagy
Gábor úr keresett meg, elõször még  1999-ben azzal, hogy – az
idõközben sajnos megboldogult – Farkas Mátyás címzetes apát
plébános úr régi vágyát közvetítse, nevezetesen, hogy az akkori,
igen kicsi ravatalozó elõtti teret fednénk le, hogy a szertartásokat
azt követõen az esõtõl, hótól védetten lehessen megrendezni.

Ahogy az ilyenkor lenni szokott, az egyeztetések közepette
kiderült, hogy a régi építmény (amit a térlefedéssel bõvítenénk)
olyan rossz állapotú, hogy megtartása semmi módon nem lenne
sem gazdaságos, sem praktikus. Bontása esetén azonban már
nem lehetne a „védõtetõt” önállóan az eredetileg szándékozott
helyre tenni, mert az ebben az esetben már nem bõvítést, hanem
új épületet jelentene. Az meg csak szabadon álló elhelyezés-
ként jöhet számításba. Ezért került hát a ravatalozó a volt helyétõl
beljebb, a temetõ telkén.

„Természetes”, hogy ezen változatok mindegyikére új,
meg új tervvariáns készült, mert persze az anyagiak is erõs
befolyásoló tényezõt jelentettek. (Ezért is maradt meg a volt
csõszház, ami most – teljes átalakítása és felújítását követõen –
szervizépületül szolgál.)

A védõtetõbõl így lett elõször oldalfallal, majd véglezárással,
végül kapuval is zárható, saját lélekharang-toronnyal bíró épít-
mény.

Az oldalfal alkalom volt arra, hogy külsõ felén columbariumot
alakíthassunk ki. Az ilyen helyek dehonesztáló zsúfoltságát és
fõleg a halottak napja környékén tapasztalható jeleneteket
elkerülendõ, két sor urnafülke került csak egymás fölé. Mind-
egyik önálló padkával bír, ahol elhelyezhetõk a mindenkori
rekvizitumok: gyertya, mécses, virágváza, kis koszorú.

Sajnos, amikor ezt írom, az egyik oldal már lassan „betelik”.
Fogyunk.

A „ház” még nincs kész teljesen, mert a berendezése még
nem készült el. Pedig jó lenne, mert azzal lenne még jobban
osztható a tér az amúgy „háromhajós” kápolnában. (Gondoljunk
csak azokra a temetésekre, ahol pappal, kántorral együtt is csak
páran vannak. A bútorzat az ilyen esetekre is segítség lehet,
mert a ravatal körül kisebb teret jelöl ki a középhajóból.)

Ahogy mondtam, a munka hosszúra nyúlt. Három vándor
is dolgozott rajta. Bán Zoltán, Erhardt Gábor, végül Fábián Rigó
Tamás. Jó volt a feladat, remélem, ha csak részeiben is, de
szerették mindhárman.

Mindazonáltal nem vagyok benne biztos, hogy mindannyian
látták már. Ha csak most nem.

SÁROS LÁSZLÓ

Fotók: Sáros László
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Budapest, hegyvidéki villa kertje, 1999-2000

Az ember megkísérli a teremtett világot újrateremteni a kert-
ben. A kert tükör, amelyben az ember természettel való viszo-
nya, a világról alkotott képe formálódik meg. A kert a termé-
szet és a mûvészi teremtés összképe.

A kert mindig titkos. Teremtõje már rég nincs köztünk,
mikor az általa ültetett fák avarján sétálunk, s elmerengünk,
vajon ki és miért hozta létre, anyagi és fizikai erõt nem
kímélve, miféle gondolat vezérelte a tér folytonos változásá-
ban a természet misztériumát híva segítségül. A kert élõ és
eleven. Személyes sorstörténete van. Talán azt mondhatjuk,
hogy minden kert szentély, amely a hely szellemének szolgál.

Hogy egy a helyhez méltó kertet létrehozzunk, fel kell
derítenünk a múltját, adottságait, hogy ehhez rendeljük hozzá
saját akaratunkat, képzeletünket és lelkünket. Megszületik a
gondolat, a kert életre kel. Élõ és eleven. Ettõl kezdve ránk és
örököseinkre van bízva.

A telek a fõváros hegyvidéki zónájában található. Karak-
terében erõteljesen eltér a város többi területétõl, élvezi a zöld-
övezet nyújtotta környezeti elõnyöket. Noha joggal merül fel
manapság az aggodalom, hogy a hegyvidék kíméletlen túlépí-
tése nagymértékben rontja a város élhetõségét és a hegyvidék
arculatát, maga az érintett telek 4.000 m2-nyi kiterjedésével a
legkedvezõbb környezeti adottságú területek közé tartozik.

A várost környezõ hegyek lent szõlõkkel, fentebb erdõk-
kel és legelõkkel borított területén a XVIII. század végén még
csak elszórtan álltak házak, a beépítés a XIX. század elsõ harma-
dában kezdõdött, és a negyvenes években vett nagy lendületet.
Ekkor jelentek meg a kocsmák, a fogadók, a villák; az építtetõk
legtöbbje módos pesti polgár, értelmiségi volt.

Az utolsó száz év alatt a hegy gyakorlatilag beépült. Sza-
natóriumok és sporttelepek létesültek, egyre több, állandó
lakhelyül is szolgáló épület emelkedett

A második világháború után a negyvenévi semmittevés az
államosított villákat az enyészetnek engedte át. A változás iránya
akkor vett végképp kedvezõtlen fordulatot, amikor a hegyvidé-
ken egyre kisebb telkeket engedtek kimérni és egyre több,
addig még beépítetlen helyen többlakásos házak épültek és a
meglévõ nyaralók is állandó lakhellyé alakultak át.

Kerttörténeti kutatásaink során a vizsgált telekre vonat-
kozó eredeti tervet nem leltünk föl, a korra és a tágabb környe-
zetre jellemzõ összehasonlító anyagokat azonban igen. A villa
kertjének életében több periódust feltételezhetünk. Eredeti
kiterjedése a mainál jóval nagyobb lehetett. Az elsõ periódus a
villa építésére tehetõ. Bizonyára sétautakkal, az épület körüli
virágágyakkal látták el a környezetet. A kor szokásának meg-
felelõen a kert és az azt körülölelõ természeti és táji környezet
között nincs éles határ. A kert funkciója: nyaralás, felüdülés, a
társadalmi élet természeti környezetben való megnyilvánulási
formáinak kerete.

A tulajdonosváltást követõen, a századfordulótól állandó
lakhelyül szolgált. A lakófunkció feltételezhetõen a kert tovább-

HERCZEG ÁGNES és BUELLA MÓNIKA
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alakítását eredményezte. A terasz elõtt ma is megtalálható, elöre-
gedett rózsafajták erre a periódusra utalnak. A kertet ma is
meghatározó nagy fák a XIX. század utolsó éveiben kerültek
beültetésre. Értékük nem csupán kerttörténeti, jelentõs helytör-
téneti és természeti értéket is képviselnek.

A jelenlegi átépítés elõtti állapotot a szétszabdaltság, a
magára hagyottság jellemezte. A telek mérete és szerkezete
szétesett, elemei eltûntek. Az államosítást követõen lucfenyõk
beültetésére, illetve gyümölcsfák telepítésére került sor.

Fentiek tükrében nem beszélhetünk az egykori kert
rekonstrukciójáról. Inkább a hely szellemének, kultúrtörténeti
helyzetének és a mai követelményeknek próbáltunk megfe-
lelni.

A legnagyobb nehézséget az jelentette, hogyan tudjuk
megoldani azt a problémát, hogy az épület egykori hátsó hom-
lokzata felõl jutunk be a kertbe annak korábbi átalakítása miatt,
melynek révén a fõhomlokzat vált kerti homlokzattá, ahol a
terület a kert egyharmadát sem teszi ki. Az úgynevezett elõkert
vált a legnagyobb területté, amely kertként berendezhetõ. Ezért
az utca felõl reprezentatív, parkszerû kertrészt formáltunk, a
fõhomlokzat elõtti fogadótér intimebb kertrészként szolgál.

A kert alapstruktúráját az úthálózat és a terepalakítás rajzolja
ki. Az épület homlokzatához burkolt, a ház homlokzati rendjét
tükrözõ, szabályos terület kapcsolódik. A terméskõ burkolatú
megoldást választottuk, a terméskõ színében eltérõ mintázattal.
A burkolt felületet virágágyak díszítik. Ehhez a részhez közvet-
lenül gyepes terület kapcsolódik. Ez kissé kiemelkedik az alatta
lévõ területhez képest, amely három hasonló, egymásból ki-
bomló, egymáshoz fûzõdõ ovális formájú térré alakul. Az egyes
gyepes terek a horizont felé kissé megemeltek. Innen az
elõttünk elterülõ kert összefüggõ gyepként tárul fel, amelyet
évelõágyak, alacsony, a szegélyek felé növekvõ cserjék határol-
nak. Az épület elsõ szintjérõl már a kert szerkezete tárul fel. A
kompozíció tengelyes, amelynek lezárását a földfelszínbe
süllyesztett, terméskõszegélyû, vízinövényekkel díszített
medence, valamint terméskõ grottafal zár. Elõtte kõpadok. A
grottába képzõmûvészeti alkotás kerül, amelynek kiválasztásá-
ban a tulajdonos, a fõvállalkozó, a kertépítész és építész együt-
tesen vesz részt.Az elsõ karéj egyik csuklópontját a zenepavilon
adja.

A fõhomlokzat elõtti kertrész szintén az épület tengelyére
szervezett. A garázs felett a kõpillérek közé hajlított vaskorlát
rajzolata a házban lévõ korláttal azonos. A garázs felett rózsakert
és szökõkút van.

Balra: fényképek az elkészült kertrôl. Fent: a karéjos gyepszigetek a lejtô
felôl; lent: a grottás kôfal, amely az alsó karéjt zérja le a medence mellett.
Jobbra: a kertészeti terv alaprajza.
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NAGY ERVIN

Leányfalu, Rudolf Moser családi háza
Tervezés: 1998, kivitelezés 2000.
A számítógépes rajzokat Buda Miklós, a fotókat Salamin Ferenc készítette.
A kivitelezést Zsidek Pál kezdte el, sajnos nem õ fejezte be.
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VARGÁNÉ GERENCSÉR JUDIT
Makó, József Attila Gimnázium rekonstrukciója

és új tornacsarnoka

Makó városa, a hajdani Csanád megye székhelye, közel 80 évnyi
peremre szorult létébõl ébredezve, több nagyszabású terv
megvalósításába fogott. Elsõként a  „Hagymaház”,  hagymater-
melõ gazdák mûvelõdési háza építésére került sor. Javában folyt
Makovecz Imre tervei alapján az építkezés, amikor megbízást
kapott a Makona a gimnázium rekonstrukciós terveinek elkészí-
tésére. A több mint száz éves gimnázium falai között tanult
egykor József Attila is. Az eklektikus épület már több bõvítést,
átalakítást megért. Jelentõsebb a hatvanas évekbeli hozzáépítés,
amikor az oldalszárny végén lévõ tornaterem földszintes töme-
ge fölé kerültek új tantermek.

A nyolcvanas években újabb emeletet kapott a tornatermi
szárny, a bõvítés az eredeti architektúra hû másolataként foly-
tatódott az utcai homlokzaton, míg az udvari beépítés igénytelen
tömege idegen testként állt a régi épület sarkán.

A meglévõ épület tantermei, néhol az eredeti bútorzattal
együtt, felújítva alkalmasak voltak a színvonalas oktatás körül-
ményeinek biztosítására. Szükséges volt azonban a tanárok mun-
kájához megfelelõ feltételek biztosítása, ami nemcsak igényes,
közös tanári szobát jelentett, hanem a szaktárgyi elõadók mellett
kialakított szertárakat, szaktanári szobákat. Ezek biztosítják az
elmélyült felkészülést és a szükséges nyugalmat is.

A másik feladat volt a régi, szûkös, lepusztult vizesblokkok
helyett új mosdók elhelyezése, ezt két bástyaszerû építményben
oldottuk meg. A harmadik tennivaló a diákság együttlétére szol-
gáló tércsoportok kialakítása. A kisebb összejövetelek, tanórák
közti szünetek eltöltésére alkalmas az L alakú épület szegletében
kialakított új zsibongó. A régi folyosókkal árkádosan összenyitott
kétszintes tér íves oszlopsorral zárul, úgy, hogy a fõlépcsõházat
is közrefogja. Ez a tér kapcsolódik az iskola kertjéhez is, ebbõl
az irányból érhetik el az épületet a mozgáskorlátozottak, akik
innen rámpán juthatnak a lifthez. A régi tornaterem helyén

melegítõ konyhás ebédlõt alakítottunk ki, amely átalakítható
kisebb rendezvények megtartására.

Az iskola nagyobb ünnepségeinek megtartására az új
tornacsarnokban van lehetõség. A Csanád tér felõl, két földszintes
épület elbontása után, a régi gimnázium és a református kollégi-
um klasszicista stílusú, földszintes épülete között nyílt lehetõség
a bõvítésre. A tornatermet a nyilvános sportrendezvényekhez
is alkalmas formában valósítottuk meg.

A tér tengelyére merõlegesen helyezkedik el a nemzetközi
versenyek megtartására is alkalmas kézilabdapályát magába
foglaló csarnokot, amelynek küzdõtere két részre osztható, hogy
egyszerre két testnevelési órát is lehessen tartani.

 A csarnokot a gimnázium régi szárnyával összekapcsoló
fejépület zárja le az utca felõl. Itt van a fõbejárat mögött a két-
szintes elõcsarnok. Innen közelíthetõ meg a 800 férõhelyes
lelátó és az alatta lévõ öltözõk.

A második emeleten szaktantermek létesültek (ének-
zene, rajz stb.), a tetõtérben a negyvenezer kötetes könyvtár
kapott helyet. A fejépület és a gimnáziumi szárny között alakí-
tottuk ki az új lépcsõházat, hogy egy késõbbi tetõtérbeépítés
esetén is megfeleljen a középmagas épületekre elõírt követel-
ményeknek.

A régi gimnáziumi szárnyhoz hozzáépített zsibongó szer-
kezete íves, ragasztott fatartókból áll, amit vasbeton oszlopokról
induló, csokorszerûen szétterülõ, íves könyökök támasztanak
alá. A tornacsarnok  szerkezetének alapmotívuma két összehajló
jegenyefasor. Az elõregyártott oszlopokról indított íves fõtartók
fióktartói ágszerûen támasztják alá a látszó deszkaburkolatú tetõt.

A fejépület megformálásában azt a gondolatot is ki akartuk
fejezni, hogy épületeink egy történelmi folyamat részei, elõ-
deink építõkövei szervesen épülnek be újra a házainkba,
miközben kénytelenek vagyunk rombolni is, hogy helyet
teremtsünk új elképzeléseinknek.
Utcai és udvari homlokzatok a tornacsarnok és a könyvtár. Belsôépí-
tészet: Mezei Gábor és Hegyi Mária. Fotók: Szántó Tamás
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A kápolna története
Az 1916-ban leégett régi kápolna pótlására Kós Károly 1933-
ban tervet készített amelynek megépítése – anyagi nehézsé-
gek  és a második világháború miatt – meghiúsult. A terveknek
akkor nyoma veszett, így csupán a szerencsi Zemplén Múzeum-
ban megõrzött képeslap alapján alkothatunk fogalmat róla.
Hajdó István gyergyószentmiklósi esperes kezdeményezésére
1998-ban Anthony Gall új tervet készített. Az építészeti terv és
a szakrális funkciók kialakításának tervezésébe bevonta Stefano-
vits Péter és Elekes Károly képzõmûvészeket. Ezt követõen,
1999 májusában megtörtént az építési terület elõkészítése, a
sziklás talaj geológiai vizsgálata, a templom méretû – 9x15 mé-
teres – kápolna helyének betájolása, kijelölése.

Ezután Budapesten a Vigadó Galériában nyílt kiállítás
Hordozott ház címmel, amely bemutatta a kápolna környe-
zetét, helyének kijelölési rítusát és az épület koncepcióját. A
három installáció szellemisége a tudományos elõmunkálatok–
a topográfiai jellegû környezettanulmányok, a néprajzi, szo-
ciológiai és antropológiai jellegû adatgyûjtések valamint a
fényképészeti jellegû terepmunka – köré csoportosult. Az épí-
tési engedélyek megszerzése után szeptemberben hozzáfogtak
az alapozási munkálatokhoz, amit 2000 tavaszán folytattak. Az
ütemezés szerint a szerkezetkész épületnek év végéig kellett
elkészülnie. Az építési idõszak alatt folyt a belsõépítészeti lát-
ványelemek, a bútorzat és a körkép megtervezése, egyeztetve
azt Hajdó István fõesperes úrral, a katolikus egyház szakrális
követelményeinek megfelelõen.

A kápolna külsõ és belsõ szellemiségének értelmezése
A kápolna „határhelyzet”: a Kárpátokon átmenõ út utolsó, illetve
elsõ állomása, erõdpont, amely értelmezhetõ földrajzi és geoló-
giai határpontként is, valamint kultúrák, vallások törésvonal-
menti pontjaként egyaránt. Az alaprajz ellipszisének hosszten-
gelye megfelel az ún. keletelt templomok helyzetének, (bejárat:
Nyugat, oltár: Kelet) meghatározó jelentõséget tulajdonítva
ezáltal az õsvallások legfõbb szimbólumának, a Napnak, a Tûz-
nek. Felfogható a kápolna tengelye egy olyan jelképes fa tör-
zseként is, amelynek északi ágain a sztyeppei kultúra és a bi-
zánci vallás jelképei élnek, míg a déli ágakat az európai, nyugati
kereszténység jelképrendszere ékesíti. A templomot impozáns
természeti látvány, sziklák tömegei és fenyõfélék oszloperdeje
övezi, s mindez szinte folytatódik az épület szerkezetében. A
domb alatt zúgó Békás patak a másik õselemünket, a vizet
képviseli állandóan morajló hangjával. Mindez olyan panteista
gondolatokat ébreszt, amelyek indokolják a természeti elemek
belsõ térben való megjelenítését egyrészt a falfestészet eszkö-
zeivel, másrészt a berendezés megformálásával.

Az elképzelés szerint a kápolna már említett északi, homorú
falfelülete hordozza a honfoglalás kori hitvilág és a korai keresz-
ténység jelképeit. E rész uralkodó színvilágát a víz tónusai hatá-
rozzák meg, a rajzos elemeken a szürke és a fekete dominál,

míg a déli oldal – amelyen a kereszténység szimbólumai jelen-
nek meg – különös tekintettel a magyar történetiségbõl vett
ábrázolásokra, egyházi jelképeink és értékeink tárgyi motívu-
maira - melegebb színeket ölt. (A körkép 130 cm magas és 24
méter hosszú.) Hasonlóképpen a hagyományra utal az erdélyi
fafaragás elemeit idézõ szakrális berendezés: az oltárasztal, a
pulpitus, a szentségtartó, a keresztelõ medence és a térben
függõ korpusz, a XVIII. századi fafaragás. A mennyezet deszká-
zata, az eget idézõ csillagszerkezet díszes kiosztású, míg a padló
a hossztengellyel párhuzamosan fut, erre helyezõdnek halszálka
elrendezõdésben az egyszerû kivitelezésû padok, melyeket a
sorok kezdetén faragott, festett járomkonty díszít. Hasonló meg-
oldású a papszék, valamint a ministránsok széke is. A világítást
a magasan körbefutó ablaksor természetes fénye, de szükség
szerint rejtett elektromos világítótestek is biztosítják.

A kápolnát 2001. július 28-án ünnepélyesen felszentelték.

*

A kápolna építõje: Római Katolikus
Egyház, Gyergyószentmiklós
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képzõmûvész, Stefanovits Péter grafi-
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Drapéria: Justin „Jules”  Júlia
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