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> Európai elismerés Csaba testvérnek. Eu-
rópai Polgár Díjban részesült Böjte Csaba feren-
ces szerzetes, a szegénysorsú gyerekeket felkaro-
ló Dévai Szent Ferenc Alapítvány megalapítója 
és működtetője. Az Európai Parlament által 
adományozott díj másik kitüntetettje a magyar-
országi Ferge Zsuzsa szociológus, akadémikus. 
A nemrégiben alapított, ötszázmillió európai 
polgár nevében átnyújtott Európai Polgár Díjat 
olyan személyeknek adományozzák, akik segítik 
az Unió lakóinak egymás iránti megértését.

> Schiffer válaszolt Borbolynak. Az LMP 
múlt csütörtöki akciójával, amely során székely-
földi fotóművészek Budapesten kiállított mun-
káit is leragasztották, „kizárólag arra kívánta fel-
hívni a figyelmet, hogy a mostani hatalom egy 
kiállítással kordonozta el az Országház épületét, 
ezzel meghiúsítva, hogy az erőltetett alkotmá-
nyozás, illetve a megszorítások miatt elégedetlen 
polgárok a politikai tiltakozások szimbolikus 
helyszínén, a Parlament előtt fejezzék ki véle-
ményüket” – írta Borboly Csaba megyeitanács-
elnöknek címzett nyílt válaszlevelében Schiffer 
András. A Lehet Más a Politika frakcióvezetője 

leszögezi: a megmozdulás semmilyen összefüg-
gésben nem állt a kiállítás tartalmával, a kiállí-
tott művekkel, Székelyfölddel, nemzetpolitikai 
kérdésekkel. Schiffer továbbá elismerését fejezi 
ki a Kossuth téri, EGYÜTT-Lét című tárlat 
székelyföldi művészeinek, és megjegyzi: sajnál-
ja, hogy a demonstráció rossz érzéseket keltett 
bennük, illetve a székelyföldi vezetőkben. „Az 
erdélyi, székelyföldi magyarság nem lehet ál-
dozata a magyarországi belpolitikai vitáknak. 
Az LMP továbbra is elkötelezett a székelyföldi 
magyarság autonómiatörekvéseinek támogatá-
sában” – fogalmazott levelében a frakcióvezető. 

Folyamatban a csíksomlyói plébániatemplom gomba elleni Fertőtlenítése

Több ezer liter vegyszert használnak el
könnyező házigombától fertőzött 
a csíksomlyói szent péter és pál 
templom. a fertőtlenítés kezde-
tekor abban reménykedtek, hogy 
csak a hajó északi oldalát, a Jé-
zus kínszenvedése kápolna és a 
karzat közötti részt támadta meg 
a gomba, mára azonban kiderült, a 
templom egész területe fertőzött. 
nemcsak a padlódeszkákat kellett 
felszedni, a fertőzött földet, köve-
ket is ki kellett emelni. 

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Az 1600-as években épített 
barokk templom padlózatán 
járhat ma az, aki bemegy a 

csíksomlyói plébániatemplomba. Az, 
hogy az akkori padlótéglák sértet-
lenek, ma is erősek, csak részben vi-
gasztaló: az egykori barokk templom 
alapjának kövei közül száradó gomba-
telepek lógnak ki. A gomba kiirtását 
végző szakemberek az oldalfalak alap-
jába már nagy mennyiségű gombairtó 
szert adagoltak, az igazi fertőtlenítési 
munka azonban még hátravan. Ezek-
ben a napokban a kövek, téglák közül 
kaparják ki a kötőanyagot, kitisztítják 
az alapot, hogy végleg meg lehessen 
szabadulni a veszélyes gombától. 

Az amúgy is felújításra szoruló 
plébániatemplomban kiderült, nem 
az addig ismert gondok, a repedések, 
a tetőszerkezet és a színes üvegablakok 
meghibásodása jelenti a legnagyobb 
bajt, hanem a könnyező házigomba-
fertőzés. 2002-ben a Jézus Kínszen-
vedése kápolnában észlelt gombaká-

rosodás elhárítása kapcsán régészeti 
feltárás kezdődött a templomban. 
A három éven át tartó munka után 
valószínű, fertőzött faelemek kerül-
tek vissza a padlóba, amelyek további 
fertőzést idéztek elő. Igaz, a mostani 
munkálatokat végző szakemberek úgy 
látják, az egész templomban legalább 
30 éves fertőzéssel állnak szemben. A 
gombairtási munkálatban Babos Re-
zső egyetemi docens, faanyagvédelmi 
szakértő tanácsait vették figyelembe. 

Kaszta Attila, a fertőtlenítési mun-
kálatokat végző csapat vezetője mutat-

ja azokat a lyukakat, amelyeket 25-30 
centiméterenként fúrtak az alapba, és 
amelyeket rendszeresen feltöltenek 
vegyszerrel. A templom másik részén 
a fugázást végzik, ami azt feltételezi, 
hogy a kövek, téglák közül 1,5-2 cm 
mélyen kikaparják a vakolatot, kötő-
anyagot. Ezután hőkezelést alkalmaz-
nak, majd ismét letisztítják a felületet, 
és csak ekkor következik a vegyszeres 
permetezés, amit hétszer-nyolcszor 
kell megismételni. A munkának en-
nél a szakaszánál mindenkit kiküld 
majd a templomból Kaszta Attila, 

gázálarccal a fején, egyedül vállalja a 
mérgező anyaggal való munkát. A 
gombatelepek teljes kiirtása után – 
amihez több ezer liter vegyszerre van 
szükség – templom alján levő  földet 
fellazítják, majd oltott pormésszel, 
azaz mészhidráttal szórják be. Erre 
kerül egy 30-40 cm vastag kőréteg, 
amit ismét pormésszel szórnak be. Ezt 
a rétegezést addig végzik, amíg elérnek 
a templom padlójának szintjéig. A 
gombásodás elhárításának befejezését 
a szakember húsvét után három héttel 
szeretné befejezni. Hogy miért ilyen 

bonyolult, vegyszer- és időigényes a 
gombairtás, ahhoz magyarázatot ad 
az a tény, hogy a könnyező házigom-
ba száraz faanyagban is képes megélni. 
Tápláléka ugyanis minden cellulózt 
tartalmazó anyag, a fa, papír, szigete-
lő anyagok, a természetes textíliák. A 
gomba táplálkozása során elbontja a 
cellulózt, a felszabaduló víz pedig elég 
az életműködéséhez. Ezért kell telje-
sen elpusztítani, amennyiben pedig 
nem lehet „kioperálni”, hő- és vegyi 
kezelést kell alkalmazni, különben egy 
gyufaszálnyi gombatörmelék képes új-
rafertőzni az épületet.

A gombamentesítés után felújítás is 
szükséges lesz a plébániatemplomban. 
A diadalíven és a boltozat más részein 
repedések vannak, ugyanígy a torony-
test és a nyugati fal között. A helyreál-
lítás során a bejárattól a szentély felé 
eső részt, ahol a régészek feltárták a 
17. századi barokk templom alapjait, 
úgy töltik fel és fedik be üveggel, hogy 
látható legyen a régi templom alap-
ja – mondja Kovács Attila plébános. 
A templom szép, színes üvegablakai 
máris érvényesülnek, kívülről átlátszó 
üveg és drótháló védi azokat. 

Valószínű, már az Árpád-korban 
állt itt templom. Ennek, majd a később 
épült templomoknak a maradványára 
épült az 1600-as években a barokk 
templom, amelyet 1770 körül bon-
tottak le. A mostani templom, amely 
kb. az ötödik ezen a helyen, 1817-ben 
készült el, falfestése a XX. század elejé-
ről való. A műemlék templom az egész 
Csíki-medence kincse, megmentése 
közügy. 

Kaszta Attila a könnyező házigombát mutatja. Az élősködőt teljesen ki kell irtani, egy gyufafejni újrafertőzhetné a templomot fotó: mihály lászló
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A csíkszentléleki SUTA II 
kőbánya 

eladásra kínálja a következő 
termékeket: 

n nemes zúzalék (criblură): 
0–8, 8–16, 16–25 mm;
n zúzalék (piatră spartă): 

0–90, 0–63, 80–300 mm;
n tömbkő (piatră brută);
n hulladék kő (deşeu carieră).

Érdeklődni hétfőtől péntekig 
8–16 óra között 

a 0745–841788-as 
telefonszámon.

FEJES ILDIKÓ
 – Csíkszereda, Decemberi forradalom utca 40/59. szám – 

értesíti az érintetteket, hogy a Csíkszentlélek szám nélkül található 8900 m2-re vonat-
kozó ZONÁLIS RENDEZÉSI TERVET (PUZ) – lakóházak építése céljából a Har-
gita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség a környezetre jelentős hatást nem gyakorló 
stratégiai tervek közé sorolta, melyek esetében nem szükséges környezeti véleményezés 
(aviz de mediu) kibocsátása a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség által ki-
adott 7008/2011.04.19. számú döntés értelmében. 

A döntés alapjául szolgáló ügycsomó megtekinthető a Hargita Megyei Környezet-
védelmi Ügynökség székhelyén, munkanapokon 8.30 és 16.30 óra között.

Az érintettek észrevételeiket a döntéssel kapcsolatban a hirdetés megjelenésétől 
számított 10 napon belül nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügy-
nökséghez, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám, telefon: 0266–312454, 0266–
371313; fax: 0266–310041. A döntés megtalálható az ügynökség internetes oldalán: 
apmhr.anpm.ro/reglementari/avizuldemediu.

AZ ING SERVICE Kft., melynek székhelye 
Csíkszereda, Testvériség sugárút 4/A/B/15. szám

értesíti az érintetteket, hogy megszervezi a Hajnal utca sz. n. megvalósítandó 
ASZFALTKEVERŐ ÁLLOMÁS LÉTESÍTÉSE című terv környezeti hatásta-
nulmányának nyilvános megvitatását.

A nyilvános megvitatásra 2011. május 13-án 16 órakor kerül sor Csíkszeredá-
ban, a Csíki Székely Múzeum kápolnatermében (Csíkszereda, Vár tér 2. szám).

A létesítmény előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos információk meg-
tekinthetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíksze-
reda, Márton Áron utca 43. szám alatt munkanapokon 8.30–16.30 óra között.

A hatástanulmány kivonata megtekinthető a http://apmhr.anpm.ro címen. 
Az érdekeltek a tervvel kapcsolatban kiegészítéseket, meg jegyzéseket tehetnek 
írásban 2011. május 13-ig a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség 
székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt munkanapokon 
8.30–16.30 óra között.


