
Mérsékelnék az áthaladó forgal-
mat, felerősítenék a kegyhely 
érték-evidenciáit, megtisztítanák 
a kilátást és az összképet a vil-
lanydrótoktól vagy a nem oda illő 
épületektől – sok részből fog állni 
a csíksomlyói kegyhely környéké-
nek átrendezése. A terv a szük-
séges engedélyek megszerzése 
után, várhatóan két hónap múlva 

kerül elbírálásra a helyi önkor-
mányzat elé.

Darvas Beáta
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Csíksomlyó fogalmának, az 
épített környezet és a táji 
adottság közötti erős ka-

pocsnak a visszaállítására, illetve 
megtartására törekszik az a rende-

zési terv, amely négy éve alakul, és 
amely a kegyhely környékének – 
mintegy harminc hektárnak – az 
átrendezésére vonatkozik. 

„Az általános városrendezési 
terv (PUG) időszerű felújításával 
kerültek felszínre a terv irányába 
haladó kisebb területi tervek. Így 
esett bele ebbe az operatív kiskörbe 
a csíksomlyói téma is, mivel Som-
lyó már egy régóta elhanyagolt ki-
rakata Csíkszeredának” – vezeti fel 
beszélgetésünket Tövissi Zsolt. A 
rendezési terv elkészítésével megbí-
zott építész a nekiindulást tartotta 
nehéznek. Vagyis, hogy „mit is kell 
csinálni? Ez a kérdés akkor merül 
fel, amikor valami készen van, és za-
varba jön az ember, hogy én ehhez 
mit tegyek hozzá?”

Nagy szennyezés folyt
A sok töprengés közepette 

megfogant a megoldás lehetősége 
is: meg kell tisztítani a helyet, az 
evidenciákat visszaerősíteni, a he-
lyükre tenni, a zavaró környezetet 
lebontani, az úgymond „szemetet” 
kipucolni a kegyhelyről. „Elég nagy 
szennyezés folyt ezen a környéken. 
Jóhiszemű, bárgyú szennyezések, 
mint a villanyoszlopok, a légi tra-
fók, a kábelek orgiája, vagy kevésbé 
jóhiszeműek, a múltból öröklöt-
tek” – részletezi Tövissi. A másik 
irányelv, amit figyelembe vett, hogy 
sokan szeretik Somlyót, sokan 
akarják használni és sokszor nem 
oda illő tevékenységet akarnak ott 
véghezvinni – nos, ilyen szempont-
ból is szűrni kellett. 

Az építész munkájához ihlető 
segítségül az Orbán Balázs-féle il-
lusztrációra talált rá, ami szerinte a 
lényeget, ezt a gyönyörű egységet 
ábrázolja: Csíksomlyót a Nagy- és 
Kissomlyó-hegyekkel háttérben 
(Keleti Gusztáv rajza, A Székely-
föld leírása, II. kötet – szerk. megj.). 
„Emblematikus jelet keresek. Ez a 

kép tisztán megfogalmazza, hogy 
mi nekem a dolgom. Például ezt a 
szép kapcsolatot, ami kialakult az 
épített környezet és a táji adottság 
között, erősítsem fel, őrizzem meg, 
és minden zavaró tényezőt bontsak 
vissza vagy helyezzem át, hogy ezt 
az evidens kapcsolatot ne rontsák 
el” – fogalmazta meg Tövissi.

Lebontanák az iskolát
Az építész a kegyhely mostani 

és a tervezett megvalósítása utáni 
látványtervekkel szemlélteti az el-
mondottakat. Az első lépés, hogy 
a már zavaróvá váló forgalmat csil-
lapítsák. Olyan elterelő lehetőséget 
keresnek, amelytől azok a faluré-
szek, városrészek sem szenvednek, 
amelynek lakói itt járnak át, és 
kapnak egy alternatívát. „Addig is 
marad egy csillapított forgalom-át-
eresztés: fekvőrendőrök, kanyargós 
útvonalvezetés, amelyek inkább a 
gyalogos közlekedést segítik” – vá-
zolja Tövissi Zsolt.

Egy másik feladatként a kegyhely 
átláthatóságát, nem oda illő épü-
letektől való megtisztítását nevezi 
meg az építész. Ennek a látószögnyi-
tásnak képezné részét a Szent Anna 
Iskola épületének lebontása. Ha ez 
lehetővé válik, akkor egy kellemes 
tartózkodó hely, liget alakulhat ki, 
ami a Kós Károly tervezte KALOT-
épületet (Katolikus Agrárifjúsági 
Legényegyletek Országos Testülete) 
tiszteli meg, arra ad jobb rálátást. Az 
elektromos vezetékek a föld alá, a 
trafó egy kis dobozba kerül, egy in-
formációs pavilon mellé.

„Folyamatos dilemmám, hogy 
ez már egy kialakult hely, csak el 
kell tüntetni néhány elemet, mert 
ez kész van. Zavarónak találom a 
vendég-illemhely ház jelenlétét is a 
kegytemplom előtt, ezt szintén el 
kellene tüntetni, vagy úgy átalakíta-
ni, hogy ne zavarja a kilátást” – tud-
juk meg az építésztől.

Szétválasztott borvízforrás
A terv kiterjed a csíksomlyói 

borvízforrásra is. Hogy minél job-
ban megtisztítsák a helyet a zajos, 
oda nem illő tevékenységektől, 
a tervezők a forrás három ágáról 
kettőt, kétharmadnyi vízhozamot 
elvezetnének. A szomjazók a Fodor-
ház előtti háromszög alakú kis térre 
átköltöztetett díszkútnál tölthetnék 
továbbra is palackjaikat, a harmadik  
ág pedig megmaradna csendben a 
helyén, a kegyhelyre kirándulóknak.

A kegytemplommal szembe-
ni épülettel, a volt Szék házával – 
amelyben jelenleg kórház működik 
– is nagy tervei vannak az ötletgaz-
dának. Hargita Megye Tanácsa már 
keresi a megoldást, hogy az innen 
kiköltözésre szánt osztályokat hol 
helyezze el. Az épületben – ameny-
nyiben minden a tulajdonos, a gyu-
lafehérvári érsekség elképzelései sze-
rint halad – talán már két év múlva 
zarándokszállás, a csíki plébániák 
gyűjtő levéltára, valamint egy regio-
nális egyháztörténeti múzeum mű-
ködhetne, időszakos kiállításokkal.

Az általános rendezési tervben 
arra is kitértek a tervezők, hogy a 
kegyhelyhez tartozó keresztút terü-
letének egészét külterületté nyilvá-
nítsák, ez a státus biztosítaná a leg-
nagyobb védelmet az oda építkezni 
vágyók ellen. A Kissomlyó utcai 
lakosokra is nagy felelősség hárul, 
ha fejleszteni akarnak, átalakításokat 
terveznek portáikon, az csak ehhez 
a jó értelemben vett „kegyhely-kira-
kathoz” illeszkedő lehet. 

Mint megtudtuk, a híres kegy-
hely környékének átalakításának ter-
vében a sok érintett fél – a ferences 
rend, az érsekség, a városháza, a me-
gyei önkormányzat, a Csíksomlyói 
Közbirtokosság, az érintett lakosság, 
de még a Dévai Szent Ferenc Alapít-
vány mint a kivitelezést befolyásoló 
tényező is – hatékonyan működik 
közre.
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A kegyhely körül javasolt átalakítás látványterve. Összhangteremtés
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Csíksomlyói újratervezés

A Romániai Könyvelők Napja alkalmából
a Mérlegképes Könyvelők és Könyvszakértők Romániai Testületének (CECCAR) 
Hargita Megyei Fiókja szeptember 21-én ünnepi fogadást szervez, amelyre meg-
hívja és elvárja a megyebeli hivatásos könyvelőket függetlenül azok minőségétől, 
azaz a könyvszakértőket, az engedélyezett könyvelőket, a gazdasági igazgatókat, 
főkönyvelőket, munkaviszonnyal rendelkező könyvelőket az összes gazdasági ága-
zatból és közintézményekből.

A fogadásra a csíkszeredai Szakszervezetek Művelődési Házának nagytermé-
ben kerül sor 15 órai kezdettel, s annak keretében ismertetik a Hargita megyei 
könyvviteli cégek 2010-es évi toplistáját is, valamint megemlékeznek a CECCAR 
megalapításának 90. évfordulójáról.

A szervezők másabb meglepetésekkel is várják a résztvevőket, mindent elkövetve 
annak érdekében, hogy a szakmabeliek igazi ünnepi eseménye legyen ez a rendezvény.
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