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Befejezik a tél folyamán a ko-
lozsvári Szent Mihály-templom 
nyugati homlokzatának külső 
restaurálását, de a belső mun-
kálatokkal is terv szerint halad 
a kivitelező, amely nyilvános 
bejárást is szervezne. Kémenes 
Lóránt Zoltán főesperes-plé-
bános szerint a templomon 
kívül a közösségnek is meg kell 
újulnia.

 » PAP MELINDA

A téli időjárás ellenére a ter-
vek szerint halad Kolozsvár 
fő ékességének, a Szent Mi-

hály római katolikus templomnak 
a restaurálása – közölte a Króni-
kával Ilyés Szabolcs, az európai 
uniós támogatással megvalósuló 
felújítást menedzselő Regioconsult 
cég igazgatója. Jelenleg a nyugati 
homlokzat külső kőrestaurálása 
zajlik, mellyel a tél folyamán elké-
szül a kivitelező. Ez a leggazdagab-
ban díszített része a templomnak, 
itt található a legtöbb kőfaragvány, 
és az épület egyik legjelentősebb 
ékessége, a jelenleg főbejáratként 
használt nyugati kapu a Szent Mi-
hály-szoborral.

A téli időjárás nem segíti a mun-
kát, de a tervezési szakaszban 
számoltak ezzel, így ebben az idő-
szakban a kivitelező olyan munká-
latokra fókuszál, melyek a hideg, 
nedves idő ellenére is elvégezhetők. 
Az időjárás elsősorban a templom 
külső kőrestaurálási munkálatait 
nehezíti meg, így a belső munká-
latokra összpontosítanak, ahol re-
ményeik szerint sikerül látványos 
eredményeket elérni. Tavaszig el-
készülnek a nyugati homlokzat kő-
restaurálási munkálataival, így az 
elkövetkező időszakban tovább köl-
töztethetik az állványokat. „A kő-
restaurálás az előzetes becsléseket 
meghaladó munkálatokat igényelt, 
de reményeink szerint a következő 
fázisokban a kivitelezők is haté-
konyabban tudnak majd dolgozni 
a nyugati homlokzat tapasztalatai 
alapján” – részletezte lapunknak a 
Regioconsult vezetője.

A nyilvánosságnak 
is megmutatnák
A belső munkálatokról megtudtuk: 
a belső tér kiürítése megtörtént, 
jelenleg a padok restaurálásának 
megfelelő módozatait és ütemezé-
sét tervezik a szakemberek. Ezzel 
párhuzamosan a belső restaurálási 
munkálatokkal is haladnak, de szá-
mításaik szerint a tavasz beálltával 
itt is gyorsabb munkatempóban 
dolgozhatnak. „A templom kőres-
taurálása a vártnál nehezebb fel-
adatokat rótt a restaurátorokra, a 
vártnál rosszabb állapotban vannak 
bizonyos elemek, ezért számos sík 
kőfelület restaurálására is szükség 
van, de áthidalhatatlan problémák-
kal nem találkoztunk” – mondta 
Ilyés Szabolcs. Hozzátette, bár az 
utóbbi időben ismeretlen, műem-
lékvédelmi szempontból jelentős 
felfedezésekre nem volt példa, a 
szakma számára folyamatosan de-
rül fény érdekességekre. Az év első 
felében a nyilvánosságnak is tervez-
nek egy templombejárást, amikor 
részletesen bemutatnák a felújítási 
munkálatokat, az érdekesnek tűnő 
felfedezéseket.

„Valahol mindig lennie 
kell állványnak”
„Az Úristen olyan csapatokat 
rendelt ide, akik ezt tényleg szív-
ügyüknek érezték” – jellemezte a 
Szent Mihály-templom restaurálási 
munkálatait a Krónikának Kéme-
nes Lóránt Zoltán kolozs-dobokai 
főesperes. A Szent Mihály-templom 
plébánosa szerint a munkálatok 
ütemterv szerint haladnak, ami 
ekkora beruházás esetében nagy 
dolog, és bízik abban, hogy a mara-
dék hiányosságokra is megkerülnek 
a források. „Csak ne adjuk fel! Ne 
mondjuk azt, hogy túl nagy falat!” 
– mondta arra utalva, hogy ekkora 
munkálatnál a hívek bizalomteljes 
hozzáállása is fontos. Hangsúlyoz-
ta, a restaurálás alatt igyekeznek a 
jelenlétre koncentrálni, és alázattal 
viszonyulni a szakemberek vélemé-
nyéhez. „Nem akarunk túlzásokba 
esni, de azt sem szeretnénk, hogy 
két év múlva elkezdjen potyogni 
minden” – fogalmazott.

Kémenes Lóránt Zoltán szerint a 
Szent Mihály-templom restaurálása 

során nem az a cél, hogy a felújítást 
követően pillanatnyilag minden 
csillogjon-villogjon. „Olyan állag-
megőrzésre, továbbfejlesztési lehe-
tőségre törekszünk, ami a pályázat 
és a munkálatok lejárta után nem 
süllyeszt vissza a komfortzónánk-
ba: hogy akkor most kész vagyunk. 
Én azt szeretném, ha soha nem len-
ne kész ez a templom, és rájönnénk 
arra, amire nagyon sok nyugati 
templomnál rájöttek: valahol min-
dig lennie kell állványnak, mert az a 
kötődést, törődést jelzi” – fogalma-
zott a főesperes.

Noha az általános állagmegőrzési 
munkálatokra csak 50–60 évente 
kell sort keríteni, a plébános sze-
rint fontos, hogy utána ne hagyják 
újabb 60 évig érintetlenül a templo-
mot. „Mernünk kell életben tartani, 
ugyanakkor számolni azzal, hogy ez 
csak kő. Igaz, hogy imával teleita-
tott kő, de kő. El ne párologjon belő-
le, töltsük meg újra imával ezeket a 
köveket, és belül magunkat – utalt a 
restaurálási folyamat utáni időszak-
ra a főesperes. – Meghívást kapunk 
arra, hogy megújult, élő, aktív em-
berként váljunk részeseivé ennek a 
templomnak, ennek a közösségnek, 
felekezetre való tekintet nélkül. 
Mert ez Erdély összmagyarságának 

BÁR A KEDVEZŐTLEN IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK BEFOLYÁSOLJÁK A MUNKA MENETÉT, TERV SZERINT HALAD A KIVITELEZÉS KOLOZSVÁRON 

Megmutatnák a megújuló Szent Mihály-templomot

Megnyitják. A nyilvánosság számára is megmutatná az eddig elvégzett munkálatokat a kivitelező
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központi helye a gyulafehérvári 
székesegyházzal, a brassói Fekete 
templommal, a Farkas utcai temp-
lommal, a csíksomlyói bazilikával 
együtt. Ezek a mi tereink, becsül-
jük meg őket” – fogalmazott Ké-
menes Lóránt Zoltán.

Mint arról beszámoltunk, Ko-
lozsvár és egyben Erdély egyik 
legjelentősebb műemlék templo-
mának restaurálási munkálatai 
több mint egy éve kezdődtek el, 
az istenházát tavaly, a szeptember 
29-ei Szent Mihály-búcsút követő-
en a hívek előtt is bezárták. A Re-
gionális Operatív Program (POR) 
keretében megvalósuló beruházás 
támogatási szerződését két évvel 
ezelőtt írta alá az azóta elhunyt 
Kovács Sándor plébános-esperes 
az északnyugati regionális fej-
lesztési ügynökséggel. Eszerint 
a műemlék helyreállítása közel 
5 millió euróból, 22 millió lejből 
valósul meg, amiből 18 millió lej a 
vissza nem térítendő uniós fi nan-
szírozás. A szerződés értelmében 
a kivitelező szegedi Kész Zrt.-nek 
négy év alatt kell elkészülnie a 
nagy volumenű munkával, de a 
plébánia képviselői azt szeretnék, 
ha már 2021 decemberére meg-
újulna az istenháza.

 »  „Én azt sze-
retném, ha soha 
nem lenne kész 
ez a templom, és 
rájönnénk arra, 
amire nagyon 
sok nyugati 
templomnál 
rájöttek: valahol 
mindig lennie 
kell állványnak, 
mert az a kötő-
dést, törődést 
jelzi” – fogalma-
zott a főesperes.

 » BÍRÓ BLANKA

Ismét halasztottak az ozsdolai Láros 
közbirtokosság erdővagyonának 

visszaállamosításáért indított per-
ben. A kézdivásárhelyi bíróságon 
tegnap lezajlott harmadik tárgyalás 
során nem történt érdemi előrelé-
pés, bevontak egy szakértőt, és az 
ő véleményezésére várva március 
31-re napolták a következő fordulót 
– mondta el a Krónika megkeresé-
sére Pál István, a közbirtokosság el-
nöke. Hozzátette, ezúttal nem szer-
veztek látványos megmozdulást, de 
„jó pontnak” számított, a bírót is 
meglepte, hogy megtelt a terem: az 

ozsdolaiakkal szolidarizálva Csík- 
és Udvarhelyszékről is érkeztek ma-
gán erdő- és földtulajdonosok. Pál 
István azért mozgósított, mert mint 
mondta, félő, hogy másokra is sor 
kerül, összefogást kell felmutatni a 
visszaállamosítási kísérlet megaka-
dályozására.

A felhívására válaszoltak a Lövé-
tei Közbirtokosság vezetői, hiszen 
mint kiderült, három évvel ezelőtt 
ellenük is pert indított a pénzügy-
minisztérium, erdővagyonuk két-
harmadát, több mint 1400 hektárt 
próbálnak visszaperelni. Török 
József, a Lövétei Közbirtokosság 
elnöke lapunknak elmondta, tudo-

másuk szerint más közbirtokosság 
is „veszélyben van”, több esetben 
vizsgálódnak az állami hatóságok, 
mondvacsinált okokat keresnek a 
visszaállamosításra, még a tagok 
múltját is fi rtatják, háborús bűnt 
próbálnak rájuk bizonyítani.

Mint ismeretes a pénzügyminisz-
térium Ozsdola ellen két évvel ez-
előtt indított pert, arra hivatkozva 
kérte a birtoklevél érvénytelení-
tését, hogy a vagyont nem a kom-
munisták államosították, hanem 
a román állam már korábban kisa-
játította, és kárpótlást fi zetett érte. 
A dokumentumok viszont azt iga-
zolják, hogy a kisajátítást elkezdték 

ugyan, de nem fejezték be. A per, a 
halasztások anyagilag érzékenyen 
érintik a közbirtokossági tagokat, 
hiszen amíg ez zajlik a pénzügymi-
niszter zárolta az erdővagyont, így 
jelentős bevételi forrástól esnek el. 
Azelőtt egy év alatt a közbirtokosság 
3400 űrméter tűzifát, több mint 500 
köbméter gömbfát és 500 000 lejt 
osztott ki a 986 tagjának. Az erdőt 
kezelő cégnél 15 munkahely szűnt 
meg. Ugyanakkor megszűnt az erdőt 
kezelő cégnél a 15 munkahely. A Lá-
ros az egyik legnagyobb háromszéki 
közbirtokosság, a visszaállamosítási 
kísérlet az esetleges precedens-jelle-
ge miatt aggasztó.

Halasztottak az ozsdolai erdő-visszaállamosítási perben

 » Pál István 
azért mozgósí-
tott, mert mint 
mondta, félő, 
hogy másokra 
is sor kerül, 
összefogást kell 
felmutatni a visz-
szaállamosítási 
kísérlet megaka-
dályozására.




