
Legkorábban a 12. században, 
de a 13. századi tatárjárás idején 
már mindenképpen állt templom 
a csíksomlyói Szent Péter és Pál 
plébániatemplom helyén, így ha 
nem is a Csíki-medence legrégeb-
bi istenháza, de a legrégibbek közé 
tartozik az, amelynek alapjait a 
mostani templomon belül feltárták 
a régészek. A régészeti feltárás és 
a gombátlanítás után a helyreállítás 
következik. 
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Bár írásos emlék csak a 14. szá-
zadból maradt ránk, 12. és 13. 
századi templomaink bizonyít-

ják, hogy az Árpád-kor idején már 
kiépített templomhálózat és faluhá-
lózat volt ezen a vidéken – mondta a 
csíksomlyói plébániatemplom hely-
reállítási munkálatai kapcsán tartott 
sajtótájékoztatón Botár István régész. 
A Szent Péter és Pál plébániatemplom 
régészeti feltárását 2002–2005 között 
a templom északnyugati fala mentén 
végezték el, a mostani munkálatok 
során a késő középkori templom szé-
lességét és hosszúságát is meg tudták 
határozni, és feltárták a szentélyt is.

A gombátlanítás során kihordott 
töltésből most a faragott köveket és 
a téglabordákat, boltozati darabokat 
mentették. A templom felújítása so-
rán az ásatások eredményeit bemutat-
ják, a régi templom alapfalai láthatók 
maradnak. „Mintha a mostani temp-
lom ölében tartaná majd nagyapját” – 
fogalmazott Botár István. A 2000-es 
évek első felében végzett ásatás során 
80 sírt tártak fel a templomban, a he-
lyenként besüllyedt régi téglapadló 
azonban utal arra, hogy még nagyon 
sok – a szakember szerint legalább ezer 
– sírt rejt a templom. Ezeknek feltárá-
sát későbbi korok kutatóira hagyják. 

A gombátlanítás elkezdésekor azt 
hitték, lokális fertőzésről van szó, de 
hamarosan kiderült, a déli fal kivéte-
lével gyakorlatilag az egész templom 
fertőzött. Így nem csoda, hogy 370-
380 köbméter fertőzött töltésanyagot 
hordtak ki a templomból, 1800-2000 
liter védőszert használtak el a falak, 
400-500 litert pedig a padlózat fer-
tőtlenítésére. Ezeket az adatokat már 

Babos Rezső, a fertőtlenítést vezető 
faanyagvédelmi szakértő mondja. A 
fertőzés gyökere a padlózatban volt, 
annak idején a fertőzött faanyagot új 
deszkával borították, ami további táp-
talajt adott a gombának. A helyreállí-
tás során szigetelnek, majd vegyszerrel 
kezelt, szerves anyagoktól mentes töl-
tésanyagot hordanak be, a padló pe-
dig kőburkolatot kap. Minderre azért 

van szükség, hogy ha esetleg maradt 
a falakban élő gomba, az ne kapjon 
semmilyen táplálékot, és ezáltal meg-
akadályozzák az újrafertőzést. 

A helyreállítással kapcsolatban 
Tövissy Zsolt műépítész elmondta, 
kavicságyba helyezett kőlapok képezik 
majd a padlót, a köveken pedig színnel 
vagy felületkezeléssel grafikusan ábrá-
zolják a középkori templom alapfala-
inak helyét. Helyenként a több száz 
évvel ezelőtti templom alapfalai fölé 
többrétegű üveglap kerül, láthatóvá 
téve az egykori templom lenyomatát. 
„Egyensúlyt kell teremteni a régit be-
mutató didaktikus részek és a funkci-
onális rész között, harmonikussá, mű-
ködőképessé kell tenni a templomot” 
– hangsúlyozta az építész. 

Ki kell javítani a Szent Péter és 
Pál plébániatemplom tetőszerkeze-

ti hibáit is, el kell tüntetni a bolto-
zatok repedéseit – folytatta Tövissy 
Zsolt. „El kell gondolkozni azon, 
hogy a templombelső 1911-es fes-
tését, amely szobafestő techniká-
val készült, megéri-e helyrehozni, 
vagy helyenként azt is konzerválva 
bemutatni, az egész templomot 
viszont világosabbá tenni a festés 
révén. A színes üvegablakok mi-
nimális beavatkozást igényelnek, 
az épület világítását azonban teljes 
egészében korszerűsíteni kell, hogy 
biztonságos és a liturgikus igények-
nek megfelelő legyen. A templom 
körüli tereprendezést, az udvar víz-
telenítését már úgy kell elvégezni, 
hogy az az épület állagának meg-
őrzését szolgálja, de a látogató szá-
mára láthatatlan maradjon” – tette 
hozzá a vezető építész.
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A múlt pénteken a közpénzügyi intézményrendszer átszer-
vezésével kapcsolatosan sajtóértekezletet tartott Sorin Blejnar, az 
Országos Adóügynökség elnöke. Többek között utalt arra, hogy az 
ügynökség kötelékeiből az átszervezés nyomán 200 alkalmazottat 
bocsátanak el, s ezek közül 1200-nak az elkövetkező 60 nap során 
mondanak fel. Az 1200 személy a pénzügyőrségtől és a vámható-
ságtól fog távozni. „Megkezdtük a képességfelmérést, s majd kide-
rül, hogy kik azok az emberek, akiknek távozniuk kell” – így az 
adóügynökség elnöke. Továbbá szólt arról is, hogy az átszervezési 
akció, pontosabban a leépítés a pénzügyőrségnél kezdődik, azok 
alkalmazottjai már hétfőn megkapják az előzetes felmondási ér-
tesítést, s majd a tesztelések befejezésével nyer megállapítást, hogy 
kik azok, akik elbocsátásra vagy esetleg áthelyezésre kerülnek. Már 
eleve bonyolultnak tűnik ez a megfogalmazás, és nehezen érthető, 
hogy előbb miért nem a tesztelésre kerül sor, s majd csak azután az 
előzetes felmondási értesítés kiközlésére. De hát ők tudják. Azzal a 
60 nappal sincs valami a rendjén, ugyanis a vonatkozó kormány-
határozatban az szerepel, hogy a pénzügyőrségnél megejtendő át-
szervezést 45 napon belül be kell fejezni. Eltelt kedd, eltelt szerda, 
de előzetes felmondási értesítésről az érintettek csupán csak hallot-
tak, pontosabban a sajtóból értesültek, mert ilyen jellegű okiratot 
senki sem kapott kézhez. A Hargita Megyei Pénzügyőrségnél ér-
deklődve azt a választ kaptuk, hogy ők is csak hallottak erről az 
ügyről, illetve a kilátásba helyezett előzetes felmondási értesítésről. 
Szóval egyet mondunk, s mást csinálunk.

A maga nemében nem az egyedüli ilyen fura és visszás, 
ami most zajlik a közpénzügyi intézményrendszer körül. A 
közigazgatási és belügyminisztérium esetében is hasonlóan 
bontakozik ki az átszervezés. E tárca kötelékeibe tartozó struk-
túráknál is jelentős leépítésekre lehet számítani, ugyanakkor a 
Rendőrakadémia idei végzőseinek kihelyezésére is csak a jövő 
esztendőben kerül sor. Heves tiltakozást és ellenzést váltott ki 
a szóban forgó átszervezési intézkedés a kormányzati illeté-
kesek, a minisztérium tisztségviselői ilyen-olyan érvekkel pró-
bálták megindokolni a várható leépítések célszerűségét és szük-
ségszerűségét. Többek között arra is hivatkoztak, hogy a helyi 
rendőrségek megalakulása okán amolyan „személyzetfelesleg” 
képződött. Arról viszont nem szóltak, hogy ténylegesen az or-
szág hány településén alakult meg ez a viszonylag új rendőri 
struktúra és azok keretében hány személyt is foglalkoztatnak. 
Lehet, hogy vannak olyan megyék, ahol több ilyen rendvédel-

mi intézmény is megkezdte működését. De Hargita megyében 
például csak Gyergyószentmiklóson.

Maradjunk a minisztérium átszervezésénél. A Hivatalos Köz-
löny június 20-i számában jelent meg a 2011/119-es miniszteri 
rendelet. Ez a jogszabály a minisztérium számára a 2011-ben 
jóváhagyott költségvetési alapokra és a finanszírozott maximális 
állásszámba való beilleszkedésre vonatkozik. Abból nem sokat 
tudhatunk meg, de annál többet a 2011/54-es sürgősségi kor-
mányrendeletből, amely jellege és tartalma tekintetében hasonlít 
a miniszteri rendelethez, mi több, annak jogalapját is képezhetné. 
Mindebben az furcsállandó, hogy ez a sürgősségi kormányrendelet 
utólag jelent meg, pontosabban június 21-én. Valahogy úgy tűnik, 
hogy a szekeret a lovak elé tették. 

Hogy a közszférai intézményátszervezés 2009-től errefelé ka-
otikusan és ellentmondásosan zajlik, arról már többször meggyő-
ződhettünk. Ezek a mostani történések pedig újólag arra engednek 
következtetni, hogy a kapkodás, az átgondolatlanság valóságos 
kísérőzenéje egy olyan folyamatnak, amely még akkor, azaz 2009-
ben gyorsnak és operatívnak ígérkezett, de utólag kiderült, hogy az 
elképzelések nem igazolódtak be, illetve nem jöttek be a számítások, 
s ennek okán nyakra-főre születtek meg újabb és újabb jogszabály-
ok, hangzottak el olyan bejelentések, amelyek végül is nem testesül-
tek meg kézzelfogható eredményekben. 

Mondani lehet
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