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„Olyan lassan megy minden! 
Régebben volt egy mester-
ember, ő volt a kőműves 

is, ács is, most ezt mind külön le 
kell zongorázni ahhoz, hogy elin-
dulhassanak a dolgok” – jegyezte 
meg Adorján Imre atyhai plébá-
nos. A 2016. szeptember közepén 
villámcsapás miatt leégett ró-
mai katolikus templomot tavaly 
ősz végére sikerült újjáépíteni, 
azonban a vastag falakra felvitt 
vakolat és festék nem tudott ki-
száradni, elég nagy helyen kiütött 
rajtuk a penész. Egy kis párátla-
nítóval igyekeztek ezen segíteni, 
nem túl nagy sikerrel, de az utób-
bi napok melege lehetővé tette, 
hogy folyamatosan nyitva hagyják 
az ajtókat, így a huzat jó szolgála-
tot tesz. Gyógyító vakolat került a 
falakra, ami a plébános tudomá-
sa szerint kivonja belőlük a sa-
létromot, kiszáradás után pedig 
újrafestik. Már karácsony előtt el-
készültek a harangok, szerették 
volna, ha szenteste ezek hangja 
szólal meg, de nem sikerült idő-
ben megszerezni az engedélyeket, 
így hiába lett meg időben a torony 
és az annak felső részébe veze-
tő lépcsőzet. Húsvétkor is csak a 
haranglábból szólalt meg az új ki-
sebbik harang, mellette pedig az, 
amelyet Lázár Imre székelyud-
varhelyi harangöntő kölcsönadott 
az atyhaiaknak. A nagy és a kö-
zépső harang a plébánia udvarán 

ponyva alatt várja, hogy helyé-
re kerüljön. A 60 kilogrammos ki-
sebbet Magyarországon öntötték, 
egy ottani orvosi társaság adomá-
nyaként, a középső, 160 kilogram-
mosat Lázár Imre ajándékként 
öntötte, a 300 kilogrammos na-
gyot pedig a korondi önkormány-
zat adományozta a falunak. 

A berendezésre várni kell

Tavaly ősz végéig sikerült fel-
szerelni a nyílászárókat, beve-
zetni a villanyáramot és a fűtést. 
Bár a plébános szerette volna, 
hogy a padlóra csak a padok alá 
kerüljön tégla, a többi fa legyen, 
miként az korábban is volt, a ki-
vitelező részben biztonsági okok 
miatt, részben pedig a gombáso-
dás elkerülése érdekében a tel-
jes felület téglaburkolása mellett 
döntött. A vaskos, magas fehér fa-
lakkal határolt téglapadló azon-
ban így is szép látványt nyújt, 
megfelelő hőmérsékletéről télen 
a fűtésrendszer csövei gondos-
kodnak majd. Misére több mint 
egy évig a ravatalozóban gyűl-
tek össze, de tavaly karácsony 
óta már a templomban tartják, az 
új, illatos fagerendázat alatt, köl-
csön kapott bútorzattal. Ugyan-
is másfél éve a lángok martaléka 
lett az Assisi Szent Ferenc-szo-
bor, a fő- és a két mellékoltár, a 
faragott csillárok, a stációs ké-

pek, a keresztelőkút, a padok, 
a ministránsszékek, a felsze-
relések és a különböző kellé-
kek. Az elégett tárgyak helyett 
sok mindent kaptak adomány-
ba, de nagyon sok mindenre van 
még szükség. A bútorzat tervei 
a Gyulafehérvári Római Katoli-
kus Érsekségnél vannak, csak 
az ottani jóváhagyás után készít-
hetők el. A főoltáron már dolgoz-
nak, azonban a két mellékoltárról 
nem sokat tud a plébános. Még 
reménykedik abban, hogy ide 
teheti a csíkszentkirályi plé-
bániától ajándékba kapott Jézus- 
és Mária-szobrot, amelyekhez 
azért is ragaszkodnának, mert 
emlékeztetnek a tűzben odave-
szett oltárokra. Bármely pilla-
natban kiszállítaná Papp Zoltán 
bethlenfalvi orgonaépítő az álta-
la felajánlott orgonaszekrényt a 
megtoldott sor orgonasíppal, de 

ki kell várni, amíg állandósul a 
beltér nedvességtartalma. A hét 
végén megérkezett a vasajtó is, 
amelyet biztonságból a karzat 
bejáratához szerelnek. „Egy szép 
Kolonics-orgona állt itt, ami telje-
sen leégett. Ha lett volna ajtó, ta-
lán nem így történik. Reméljük, 
többé nem lesz hasonló eset, de 
ha mégis, a vasajtó megvédheti 
az orgonát a tűztől” – bizakodott 
a plébános.

Még elkél a segítség

Húsvét után folytathatták a tél 
miatt abbahagyott munkálato-
kat, így jelenleg a korondi szak-
emberek bent kisebb javításokat, 
simításokat végeznek, kinn pe-
dig megkezdődött a térrendezés. 
A templom udvarát őshonos fűfé-
lékkel vetették be, az épület köré 
járda épült, hogy esős időben ne 

kelljen többé sárban járni, ugyan-
akkor hamarosan a lépcsőre is 
burkolat kerül, és lesz új temp-
lomkapu is. Az eddigi adományok 
fedezték a templom újjáépítését, 
azonban a belső tér berendezé-
séhez szükséges költségeknek 
hozzávetőleg a fele áll rendelke-
zésre, ezért még elkelnek a támo-
gatások. „Szeretnénk, ha július 
22-ére, Mária Magdolna napjára 
minden elkészülne, de ez most 
nem igazán úgy mutat. Azonban 
bizakodunk. Amikor megtörtént 
a tragédia, jó volt látni, hogy az 
emberekből nem halt ki a jóin-
dulat, nem maradtak közömbö-
sek. Volt, aki azt sem tudta, hogy 
Atyha létezik, de adományozott. 
Sok gyűjtést, jótékonysági kon-
certet szerveztek, más orszá-
gokban is” – emlékezett vissza 
hálával Adorján Imre.
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Lassan haladnak az atyhai templom berendezésével

Engedélyekre várnak

Egyelőre adományokból rendezték be a templomot

Feltételezhetően a képen látható férfi a csalások egyik elkövetője

A belső bútorzat még nem készült el, és az ehhez 

szükséges pénznek is csak alig több mint fele van 

meg, de karácsony óta már az újjáépített temp-

lomban tartják a miséket Atyhában. A 2016 őszén 

villámcsapás miatt leégett templomot közösségi 

összefogással múlt év őszére újjáépítették, de a 

híveket még a haranglábból hívják misére, mivel a 

decemberben kiszállított új harangokat nem sike-

rült felszerelni.

A vízszolgáltató vállalat nevével 
visszaélő csalókra figyelmeztet a 
helyi rendőrség Székelyudvarhe-
lyen. A képen látható férfi további 
két másik személlyel a vízszol-
gáltató cég megbízására hivat-
kozva pénzt csal ki a lakosoktól. 
Az állítása szerint szennyvízhá-
lózat-tisztítással foglalkozó cso-
port az elvégzett munkálatokat 
követően óriási összegeket kér 
el, átverve a szolgáltatásokba be-
leegyező személyeket. A helyi 
rendőrség arra kéri a lakossá-
got, hogy amennyiben bárki ta-
lálkozna az illetőkkel, vagy látni 
vélné őket, ne fogadja el szolgál-
tatásaikat, és mihamarabb hívja 
a 0266-210210-es, illetve a 0372-
100166-os telefonszámot.

Csalókra figyelmeztet a helyi rendőrség

Lövedékre bukkantak a plébánián
Fel nem robbant 82 milliméteres lövedéket találtak Székelyudvarhelyen 
az egyik római katolikus plébánia udvarán. Alina Ciobotariu, a Hargita 
Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség (ISU) szóvivője elmondta, a 82 
milliméteres aknagránátot a parókia udvarán tavaszi takarítást végző 
férfi találta meg, aki azonnal jelentette az esetet a 112-es segélyhívó 
számon. A környéket lezárták, a forgalmat a rendőrség elterelte, amíg 
az ISU tűzszerészei biztonságos helyre szállították a lövedéket, amit ké-
sőbb megsemmisítenek.
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