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Két évig tartó bürokratikus 
papírmunka után elkezdődik 
a Maros megyei Szászkézden 
található parasztvár felújítása. 
A Világörökségi helyszín 14. 
században épült erődítménye 
két év múlva nyitja meg újra 
kapuit a turisták előtt.

 » PAP MELINDA

K ét évre bezár a látogatók előtt 
a Maros megyei Szászkézden 
található parasztvár: hama-

rosan elkezdődnek a 14. századi 
erődítmény felújítási munkálatai. 
Az egykori szász település lakos-
ságának menedékhelyéül szolgáló 
vár restaurálására az Agerpres köz-
lése szerint 8,5 millió lejes támo-
gatást nyert az önkormányzat, az 
erődítmény a 24 hónapig tartó fel-
újítási folyamatot követően nyitja 
meg újra kapuit a látogatók előtt.

Az egykori parasztvár turiszti-
kai körforgásba való beemelése 
azért is fontos, mivel Szászkézd 
egyike azon kevés romániai te-
lepüléseknek, amely erődtemp-
loma révén felkerült az UNESCO 
Világörökség-listájára. A vár fel-
újítására még 2017 májusában 
írták alá a finanszírozási szerző-
dést a fejlesztési minisztérium-
mal, de a hosszas, bürokratikus 
eljárás miatt csak idén júliusban 
adhatták ki a munkálatok meg-
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Restaurálják az egykori szász település erődítményét

A 14. században épült szászkézdi parasztvár a környező települések lakosságának nyújtott menedéket veszély idején

 » Az egykori 
parasztvár turisz-
tikai körforgásba 
való beemelése 
azért is fontos, 
mivel Szászkézd 
egyike azon 
kevés romániai 
településnek, 
mely erődtemp-
loma révén felke-
rült az UNESCO 
Világörökség-lis-
tájára. 

kezdésére vonatkozó utasítást.  
A restaurálási folyamat során az 
erődítmény visszakapná eredeti 
arculatát, illetve tájékoztató és 
marketingkampányt is építenének 
köré, mellyel vonzóbbá tennék a 
látogatók számára. A projekt ösz-
szértéke közel 8,5 millió lej, mely-
nek nagy része vissza nem téríten-
dő támogatás.

A szászkézdi parasztvár táma-
dások idején szolgált menedékül a 
közeli települések lakossága szá-
mára, de a közösség élelemtartalé-
kának a raktározására is használ-
ták. A hajó alakú vár alapterülete 
5000 négyzetméter. Az évszázadok 

alatt több legendát is szőttek köré-
je, egyik szerint titkos alagút köti 
össze a falu központjában találha-
tó evangélikus erődtemplommal, 
de olyan monda is akad, amely 
szerint a faluba érkező kereske-
dőknek egy szekér követ kellett 
felvinniük a dombtetőre ahhoz, 
hogy ott kereskedhessenek.

Az erődítmény a település köz-
pontjától körülbelül egy kilomé-
terre, a falu melletti dombtetőn 
található, kanyargós ösvényen kö-
zelíthető meg. 1347 után építették, 
háromszoros falgyűrű vette körül, 
9-10 méter magas falakkal, hat 
négyemeletes torony védte. 1704-

ben elfoglalták a kurucok, majd 
visszafoglalták a császáriak.

A 20. század elején még épen 
állt, állapota az utóbbi években 
romlott le, már-már veszélyt jelen-
tett a turisták biztonságára nézve. 
Ennek oka, hogy bár a szászkézdi 
önkormányzat már 2012-ben alá-
írt egy finanszírozási szerződést a 
felújítására a fejlesztési miniszté-
riummal, ezt végül a kormányban 
megtorpedózták.

A Világörökségi helyszínként 
számon tartott Szászkézd (romá-
nul Saschiz, németül Keisd) Se-
gesvártól 20 kilométerre található, 
a történeti Királyföld szélén. 
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 » KRÓNIKA

Két medvetámadás is történt az 
elmúlt napokban az országban: 

egy embert Bákó megyében meg-
ölt a ragadozó, Beszterce-Naszód 
megyében pedig szintén medve 
sebesített meg egy férfit – közölte 
a Mediafax hírügynökség. A Bákó 
megyei Bărsănești határában, az 
erdőben többedmagával gombászó 
férfira támadt a medve vasárnap. 
Mire a mentő a helyszínre érkezett, 
a férfi belehalt a sérülésekbe. Hír-
ügynökségi jelentések szerint a 64 
éves férfival a 14 éves unokája is 
ott volt, de sikerült elmenekülnie 
a medvetámadás elől. A Beszter-
ce-Naszód megyei Simontelke ha-

tárában is az erdőben támadt egy 
39 éves férfire a medve; a férfi vad-
disznóvadászaton vett részt hajtó-
ként, amikor a baleset történt. Az 
áldozatot az arcán, a nyakán és a 
combján karmolta, illetve harap-
ta meg a vadállat, sérülései nem 
életveszélyesek. Az Agerpres hír-
ügynökség szerint a 39 éves férfi 
nagykárolyi.

A medvék romániai túlszaporodá-
sát az elmúlt két évben elsősorban 
Székelyföldön érzékelték, ahol gya-
korivá váltak az emberek és háziál-
latok elleni medvetámadások. Idén 
azonban az ország egyre nagyobb 
területéről érkeznek hasonló jelenté-
sek, és a veszélyes vadállatok egyre 
szokatlanabb helyeken bukkannak 

fel. Október közepén a Maros me-
gyei Vámosudvarhelyen esett med-
vetámadás áldozatául egy horgász. 
Szombat reggel a Szeben megyei 
Medgyesen a főtér közelében bóklá-
szott egy medve, vasárnap este pedig 
egy fogarasi tömbház lépcsőházában 
látott ragadozó miatt fi gyelmeztették 
a lakosságot a Ro-Alert rendszeren 
keresztül. A Brassó Megyei Kataszt-
rófavédelmi Felügyelőség (ISU) kö-
zölte, a helyszínre, a Plopului utcába 
kiküldtek egy rohammentő- és egy 
csendőrcsapatot. Az elmúlt napok-
ban ez már a második eset, amikor a 
hatóságoknak a Ro-Alert rendszeren 
fi gyelmeztetniük kell a lakosságot a 
medve jelenlétére Fogarason, lakott 
övezetben.

Ismét embert ölt a medve, lépcsőházba is belátogat a ragadozó

 » Bákó megyé-
ben egy idős, 
gombászó férfi t 
sebzett meg halá-
losan a vadállat.

Nem lehet indoklás nélkül énekesmadarakra lőni, korlátozta a bíróság a pacsirtavadászatot

Nem volt tudományos érvekkel alátámasztva, így a bíróság felfüggesztette a bukaresti víz- és erdőügyi minisztériumnak a mezei 
pacsirta, szőlőrigó, hegyi réce és fütyülő réce kilövésére vonatkozó határozatát. A tárca 440 ezer mezei pacsirta kilövését enge-
délyezte a 2019–2020-as vadászati idényben, szakértők szerint azonban semmi nem indokolja ezt a nagy számot. Papp Tamás, a 
Milvus Csoport vezetője kérdésünkre elmondta, nem beszélhetünk a mezei pacsirta elszaporodásáról, és arról sem, hogy a madár-
fajta kártékony lenne, így a minisztérium döntése megalapozatlan. Ezért támogatta a madártani és természetvédelmi egyesület a 
Szövetség a Visszaélések Ellen Egyesületet, amely megtámadta a bíróságon a négy madárfaj kilövési kvótájára vonatkozó mi-
nisztériumi rendeletet. A brassói ítélőtábla helyt adott a keresetnek, és felfüggesztette a rendeletet. „A bíróság kimondta, hogy a 
szaktárca nem alapozta meg tudományos érvekkel a döntését, s ennek hiányában nem állja meg a helyét. Bár ez a döntés csak erre 
a vadászati idényre érvényes, reméljük, precedens értékű lesz, s ezután a minisztérium alaposabban átgondolja, milyen kilövési 
kvótákat szab meg. Jól tudjuk, hogy sok esetben, amikor valóban fontos volna, nem szabja meg kvótákat” – közölte Papp Tamás. 
Hozzátette, a mezei pacsirta vadászatát semmilyen érvelés nem támasztja alá, Romániában nincs hagyománya a pacsirtavadá-
szatnak. „Ez egy haszonszerző intézkedés, amivel külföldi, elsősorban olasz vadászok igényeit elégítik ki” – ismertette a Milvus 
vezetője. (Simon Virág)

Hisznek Márton Áron 
püspök csodatételében

A súlyos balesetet szenvedett, majd  
csodával határos módon felépült 

segédlelkész történetét dokumentálta 
Darvas-Kozma József csíkszeredai 
címzetes esperes a Márton Áron a mi 
„szent” püspökünk – Napló egy cso-
dáról című könyvében. A kiadvány, 
amelyet tegnap mutattak be Csíksze-
redában, hozzájárulhat az erdélyi 
nagynevű püspök boldoggá avatási 
eljárásának elkezdéséhez. Tíz évvel 
ezelőtt szenvedett balesetet Mihai 
Zoltán Lajos, az akkor 26 éves lelkész, 
akit a helyszínen kétszer kellett újra-
éleszteni. A romániai orvosok lemond-
tak róla, mondván, hogy 1 százaléknyi 
esélye van a túlélésre. Három hétig 
élet-halál között lebegett Budapesten, 
műtéteken esett át, a csodával határos 
módon felépült. Szülei Márton Áron 
közbenjárását kérték a gyógyuláshoz, 
hozzátartozók és a csíki plébánia imá-
ra, a püspökhöz való fohászkodásra 
buzdított égi közbenjárásért. Mihai 
Zoltán Lajos ma a gyergyói Árpád-házi 
Szent Erzsébet Otthon lelki igazgatója. 
A könyv kiadását a magyar kormány 
támogatta. A kiadványt kéréssel 
együtt felterjesztik a Főegyházmegyei 
Hatósághoz a Márton Áron boldoggá 
avatási eljárásával megbízott hazai 
posztulátornak. „A boldoggá avatás-
hoz szükséges legalább egy csodának 
a megléte. Reméljük, ez hozzájárul a 
számunkra szent püspök boldoggá 
avatásához” – emelte ki Darvas-Koz-
ma József. (Barabás Hajnal)




