Templomfelújítás - Basilica Minor - Máriaradna
Építéstörténet:
A máriaradnai kegytemplom 1756 és 1767 között épült,
későbarokk stílusban, egy 1520-ban emelt, majd 1651ben átalakított épület helyén. Az 1650 körül, egy észak
itáliai nyomdában készült kegykép, 1686-ban került tulajdonába. A templom melletti kolostor három szakaszban
épült: a nyugati szárny 1727-től, a déli szárny 1743-től,
a főhomlokzathoz kapcsolódó keleti szárny pedig 1823től kezdődően. 1911-ben a templom mindkét tornyát 30
méterrel magasították. Egy 1923-ban kitörő tűzvészben
megrongálódott a templom és a kolostor fából készült
tetőszerkezete. A templom legutóbbi helyreállítása 1971ben történt, amikor a homlokzatok vakolatát felújították és
a templombelsőt is újrafestették a mennyezet freskóival
együtt, mely az aradi Millthaler testvérek munkája.
Kárfelmérés:
A templom lábazati szintjén nedvesedés és repedések ﬁgyelhetők meg. A hetvenes években felvitt vakolat
homokszerűen pereg, illetve nagy darabokban mállik, a
festékréteg lapokban válik le a falakról. A fából készült zsalugáterek, melyek a harangtornyok ablakait zárják, nagy
része hiányos vagy jelentős károsodást mutat. A templom
megrongálódott órái már nem működnek. Az 1911-ből
származó vasbeton részek vasanyaga is korrodálódott,
ami miatt állapotuk rendkívül rossz, helyenként lyukak
is keletkeztek rajta. A homlokzaton levő díszítőelemeket
védő bádog-párkányok nagy része elvesztette eredeti
formáját vagy hiányzik.

A felújítás:
Mindenekelőtt általános kárfelmérésre kerül sor, mely
megállapítja, a templom épületén keletkezett károk pontos helyét, jellegét, mértékét. Ezt követően a vakolat
felújítására térünk rá, melyet egy, az alatta lévő réteghez,
illetve a korabeli építőanyaghoz illeszkedő anyaggal végzünk. A megrongálódott stukkódíszeket megfelelő mintadarab nyomán kell restaurálni. Teherbíró képességük
visszaállítása érdekében fontos a harangtornyok szerkezetének szakszerű felújítása. A párkányt és a stukkódíszeket védő bádogborítás is nagy részben felújításra kerül.
A toronyórák erősen megrongálódott számlapjait és mutatóit restaurálni, az óraszerkezetet újra működőképessé
kell tenni.

Felhívás adományozásra:
A máriaradnai kegytemplom átfogó és tartós felújítása érdekében anyagi segítségre van szükségünk.
Minden nemű adománynak örülünk.
Az adományokat a RO38 RZBR 0000 0600 0692
0465 számlaszámra várjuk, melyet a máriaradnai
katolikus plébánia nyitott a Raiffeisen Bank lippai
ﬁókjában (Raiffeisen Bank S.A., Agent. Lipova,
Str. Nicolae Bălcescu Nr. 29). Az átutalásokat kérjük a “Maria Radna” megjegyzés mellett tegyék.
Az összegek kizárólag a templom építésének támogatására lesznek felhasználva és adományként
az adóból levonhatók.
http://www.mariaradna.ro

