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„A magamfajtának a templomtervezés
ünnep. Templomot tervezni azt jelenti, hogy
előttem összegyűlnek a valaha is látott
templomok, a remete-kerti kápolnától a
kolozsvári templomig. De idejönnek DarvasKozma József, Németh Lőrinc, Józsa Márton

Zalaegerszeg, Gébárti-tó

és a többi templomépítő pap. Előttem
van a helyszín, az építési hely sugárzása,
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Fotó: Gál Roland

a fák, a falu, a város Vargyastól Kolozsváron
át Pethőhenyéig és tovább, mindazok a
helyek, ahol végigéltem Isten házának
a megépítését.”
Makovecz Imre

Dr. Buksa Ildikó, marosvásárhelyi származású, zalaegerszegi orvos és népdalénekes 2009 februárjában levélben
fordult Makovecz Imréhez. Ebben beszámolt arról, hogy a zalaegerszegi Gébártitó mellett Mária-jelenésnek volt tanúja
imatársával, Koltainé Markos Évával.
2005. november 20-án, érezve a Szűzanya jelenlétét, látták, ahogy felhőszerű
köpenyét kelet felé fújta a szél, majd a
rózsafüzér imádkozása közben a kápolna
szót vélték hallani. A látomást le is rajzolták. A vázlaton egy gyermekét ölében
tartó Boldogasszony alakja körvonalazódik. Újabb megerősítésre várva többször
visszatértek a helyszínre, ahová a Szűzanya tiszteletére kápolnát kell építeni.
Helyét a tó déli oldalán jelölte meg, s
kérte Makovecz Imrét, hogy készítse el a
kápolna tervét. A Mester rövid időn belül
két vázlatot is készített. Az első változatban a látomást idézi meg az épület belső
kialakítása: a „Szűzanya gyermekével”
körvonala jelenik meg, és hullámzik végig a kápolna hosszában. A másik vázlat
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egyszerűbb megoldást mutat: egy téglaboltozatú, vakolt, meszelt kápolnában az
oltárnál ül a Boldogasszony a kisdeddel.
A választás végül az első variációra esett.
Többéves egyeztetéssorozat és terület-előkészítés után Zalaegerszeg városának önkormányzata 2016 áprilisában
tervezési szerződést kötött a Makona
Kft.-vel. A vázlatterv kidolgozása így a
Mester szellemiségének megőrzésével
készülhetett az egykori munkatársak
keze alatt. Az alapkövet 2018-ban rakták le. A település zarándokközpont és
múzeum építésével tiszteleg Mindszenty
József bíboros helyi tevékenysége előtt,
mindemellett Makovecz Imre emlékét is
szeretnék megőrizni. Mivel a terv készítésekor járt utoljára a városban, sokan
várták a kápolna építését, nagy volt az
érdeklődés a lakosság körében. A telken
a kápolna mellett elkészült a 35 éves
Gébárti Kézművesek Házának bővítése
is (építész: Fülöp Tibor), ahol egy állandó kiállítás keretében emlékeznek meg a
Mester zalai alkotásairól.
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CHAPEL AT L AKE GÉBÁRT
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Physician and folk singer Dr Ildikó Buksa, born in Marosvásárhely and currently living in Zalaegerszeg, witnessed a Marian apparition next to Lake Gébárt while
praying together with a friend. After feeling the presence of Holy Mary, they saw her veil of clouds drift towards east. They also reported hearing the word
'chapel' while praying the rosary. They even drew a picture of the apparition, showing the silhouette of Holy Mary holding her child in her lap. Hoping for further
confirmation, they returned several times to the site where they wanted to build a chapel in the honour of Our Lady and entrusted Imre Makovecz with the design.
Created by the Master, the sketches reflect the apparition, manifesting the silhouette of Holy Mary with her child along the entire length of the chapel. The final
plans were created by architect Tibor Fülöp.
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Homlok z at é s ho s s z met s z et .
Ma k o v e c z Imr e v á z lat a i

Tervező: Makovecz Imre †
Generáltervező: MAKONA Kft.
Építész vezető tervező:
Szente-Vargáné Gerencsér Judit
Projekt koordinálás és tervezői
művezetés: Fülöp Tibor
Építész munkatárs: Bálint Tamás,
Pétery Tamás, Rüll Tamás
Tartószerkezeti tervező:
Donáczi Péter, Bakó Krisztina
(POND Mérnöki Iroda)
Táj-és kertépítészeti tervező:
Buella Mónika (TájRajz Bt.)
Elektromos tervező: Sándor Dávid
(SDesign Electric Kft.)
Tűzvédelmi szakértő: Horváth Lajos
Tűzoltóvíz közműtervező:
Sáfár Árpád (Vízrajzoló Mérnökiroda)
Akadálymentes tervező:
Ruttkay-Miklián Ágota
Műszaki ellenőr: Soós Zoltán
(ZALABER Vállalkozási Kft.)
Felajánlók:
Prof. emeritus Fekete György,
Dóra János, Horváth Tihamér,
Kovács Dezső
Generálkivitelező: Homeland Kft.
Kivitelezésben közreműködő önkéntesek:
Bíborfa Kft., Reneszánsz Kft.,
Városgazdálkodás Kft.,
Baráth Lajos, Zalaegerszegi
Diákönkormányzat, Andráshida
és Neszele civil közösségei
Alapterület: 67,5 m 2 nettó belső
+100 m 2 előlépcső és környezet
Bekerülési költség:
bruttó 105 000 000 Ft
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Alaprajz és keresztmetszet.
Makovecz Imre vázlatai

A Gébárti-tó Zalaegerszeg területén,
Andráshida, Ságod és Neszele városrészek közt elhelyezkedő mesterséges tó,
mely két patak felduzzasztásával jött
létre. Parkosított környezete kellemes
kikapcsolódási lehetőséget kínál, ahol
sétautak szelik át az út és a tó közötti területet. A park keleti részén, lombos fák
övezte tisztáson, a terep közel legmagasabb pontján jelölték ki az építendő kápolna helyét.
Az új épület szabadon álló tömege egy
ovális alaprajzon nyugvó, dongaboltozatra emlékeztető forma, két végén függőleges lemetszéssel. A főbejárat fölött
egy erősen sudarasodó, nyújtott hatszög
alaprajzú torony emelkedik. A kápolna
egyterű alaprajza két végén egyenes záródású ovális forma. Tere a torony alatt
kissé összeszűkül, majd fokozatosan tovább szélesedik, végül egy opálos üvegfal zárja a hajó és a szentély közös terét,
amely különös fényviszonyokat idéz elő
a keleti nappal és a környező növényzettel a belső térben. Az épület metszete a
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jelenésben leírt alakzat körvonalát idézi.
A kápolna közepén a fényt továbbsugárzó, tömbszerű mészkőoltár áll. A faszerkezetű épületet természetes kőpala borítja.
Köré a Boldogasszony növényszimbólumait, fehér és piros rózsákat ültettek.
A kápolna építési költségét a magyar állam Emberi Erőforrás Minisztériuma által
biztosított százmillió forint és lokálpatrióták által felajánlott kisebb-nagyobb
adományok fedezték. Az épületet 2019.
augusztus 15-én, Nagyboldogasszony
napján több száz érdeklődő és vendég,
többek között Makovecz Imre családja és
munkatársai jelenlétében dr. Kiss-Rigó
László szeged−csanádi megyés püspök
áldotta meg, szentmisével egybekötve.
Az épület hasznosítását, nyitva tartását,
környezetének esetleges továbbfejlesztését a megújult Zalai Boldogasszony
Alapítvány, az Olai ferences rend és az
önkormányzat közösen fogja kidolgozni
a Makovecz Utak és a Mária Út zarándokainak igényeit is figyelembe véve.
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