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A kalákázás csodája
Mától folytatódnak az unitárius templom helyreállítási munkálatai
• A Maros megyei 
Magyarzsákod temp-
lomszerető népe nem 
csak imádságra kul-
csolta kezét, önerejét 
is mozgósította az 
Isten házáért. Csat-
lakoztak a zsákodért 
önkéntes munkát, 
áldozatot vállalók is. 
Szeptember 7-én a 
templomjavítás egyik 
utolsó állomásához 
érkeznek: elkezdődik 
a belső vakolás. 

M O L N Á R  M E L I N D A

Régmúltról vallanak a megszen-
telt kövek, régebbiről talán, 
mint az írott források. Léstyán 

Ferenc egyházi író, egyháztörténész 
feljegyezte, hogy Zsákod 1325-ben je-
lentkezik először a forrásokban, 1333-
ban a pápai tizedjegyzékben. Orbán 
Balázs 1344-ből a Sakud formában 
találta meg. A 2018-ban elkezdett 
templomrehabilitáció során végzett 
kutatás a mai templom északi falának 
eredetét a 12. századra teszi – tudtuk 
meg Balázs Sándor helyi unitárius 
lelkésztől. A legutolsó nagy átalakítás 
1836–1853 között történt: a hajó déli 
falát lebontva szélesítették. Megőriz-
ték a nyugati bejárat szép faragású 
csúcsíves kapuzatát. Festett kazettás 
mennyezete a korábbi legnagyobb át-
alakítás befejezésekor készült.

Önerőből kezdték

A helybéliek és a Zsákoddal lelki és 
tettközösséget vállalók 1200 kalá-
kanappal kezdték a templom rend-
betételét. A lelkész azt is elmond-
ta, hogy a helybéliek előbb más 
helyszíneken tapasztalták meg a 
kalákázás csodáját, értékeit. Aztán 
náluk folytatódott a közös munkál-
kodás. Hogy teljes napokat dolgoz-
hattak, az a Bethlen Gábor Alap 
által biztosított napi háromszori ét-
kezéstérítésnek köszönhető.

Előbb a templom szarvazatát ja-
vították ki, újralécezték, majd újra-
cserepezték a tetőt. Az északnyugati 
és északkeleti falat kívül drénezték, 
levezették a talajvizet, majd belül 
szintelték a templomot, és ott is dré-
neztek. Tavaly szakemberrel resta-
uráltatták a padokat. Felszínre ke-

rültek a padelők virágos díszítései, 
amelyeket az orgona megvételekor 
takartak el. 2019-ben másfél méte-
res magasságban leverték a belső 
vakolatot, a templom homlokzatá-
nak és részben a keleti és az északi 
falnak a vakolatát is. Idén a temp-
lom homlokzatának vakolása után 
pénzhiány miatt leálltak a munká-
latokkal. Mától viszont szakcég vég-
zi a belső vakolást.  

Évszázadokról vall

A templomtól néhány lépésre délre 
áll a fa harangláb. 1506-ból szárma-
zó harangját még látta Orbán Balázs, 
lejegyezte feliratát, és lerajzolta a 
reneszánsz díszítésű toronybéli hír-
közlőt. Ez a harang nincs már meg, 
de a mai két harangláblakó így is a 
környék legnagyobbjai között sze-

repel. A közel hatmázsás az erdélyi 
unitárius egyházközségek negyedik 
legnagyobbja. Aki egyszer meghall-
ja a hangját, soha nem felejti el. Hö-
nig Frigyes öntötte 1921-ben Aradon. 
A harangláb egyik fájába az 
1745-ös évszámot rótták bele. 

Amikor hozzáfogtak az 
istenháza felújításához, a 
harangláb zsindelyezését is 
célul tűzték ki. A dísztelen 
bádogtetőt hasított, időtálló 
székelyvarsági zsindelyre sze-
retnék kicserélni. Noha a korona-
vírus-járvány kedvezőtlenül befo-
lyásolta az idei pályázatok sorsát, a 
lelkész és a zsákodiak hiszik, hogy 
beteljesedik ebbéli reményük.

Nyugállományban lehetne Balázs 
Sándor lelkész, de szívügye 
a templomjavítás befejezése
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ISZLAI KATALIN

A júniusi eseteket követően – ami-
kor az egészségügyi intézmény fő-

épületében több mint 20 alkalmazott 
és páciens fertőződött meg – ismét ko-
ronavírusos megbetegedéseket igazol-
tak a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi 
Kórháznál. Ezúttal a laboratórium öt 
munkatársa kapta el a fertőzést – tud-
tuk meg Kiss Edit sajtószóvivőtől. Mint 
részletezte, mindannyiukat beutalták 
a kórház koronavírus-fertőzötteket el-
látó csíksomlyói osztályaira, egy sze-
mélyt viszont 48 óra után hazaenged-
tek, mivel állapota lehetővé tette, az ő 

kezelése otthon folytatódik. A másik 
négy fertőzöttet továbbra is kórházban 
kezelik, állapotuk jó. Hozzátette, zaj-
lik a járványügyi vizsgálat, az eddigi 
eredmények azt mutatják, hogy külső 
forrásból indulhatott a fertőzés. Emel-
lett folyamatban van a laboratórium 
összes alkalmazottjának tesztelése, de 
ettől függetlenül a létesítmény műkö-
dése nem áll le.

Koronavírus-mérleg

A hivatalos tájékoztatás szerint tegnap 
1150 fertőzöttet diagnosztizáltak Romá-
niában, összlétszámuk így elérte a 95 
014-et. Az ország területén eddig 3893 
elhalálozást jegyeztek, 40 307 személyt 

gyógyultnak nyilvánítottak, 12 228 tü-
netmentes beteget pedig hazaengedtek 
10 nappal a fertőzés azonosítása után. 
Jelenleg összesen 7287 beteget ápolnak 
az ország különböző kórházaiban, in-
tenzív osztályon 474 személyt kezel-
nek. Hargita megyében 11 újabb ko-
ronavírus-fertőzést igazoltak tegnap, 
ezzel 771-re nőtt a járvány 
kezdete óta a térségben azo-
nosított esetek száma – derül 
ki a Hargita Megyei Prefek-
tusi Hivatal közleményéből. 
A gyógyultak száma 625-re 
emelkedett, eddig 29 személy 
halála volt összefüggésbe hozható a 
járvánnyal, a megye kórházaiban pe-
dig 91 fertőzöttet kezelnek. Maros me-
gyében 14 új esetet regisztráltak, velük 
1497-re nőtt a járvány kezdete óta azo-
nosított fertőzöttek száma, Kovászna 
megyében pedig egy új esetet jegyez-
tek, így 844-re emelkedett az eddigi 
fertőzöttségi szám.

Alkalmazottak fertőződtek meg a kórházban
• A csíkszeredai kórház laboratóriumának öt alkalma-
zottjánál mutatták ki a koronavírus-fertőzést, négyüket 
a kórház tüdőgyógyászati és fertőző betegségeket 
kezelő osztályain ápolják.

Parlamenti választás 
december 6-án
December 6-án fogják tartani 
a parlamenti választásokat – 
jelentette be Ludovic Orban 
kormányfő. A miniszterel-
nök rámutatott: a 2016-ban 
megválasztott parlamentnek 
december 21-én lejár a man-
dátuma, a kormánynak pedig 
„kötelessége” a voksolás előtt 
legalább 90 nappal közzéten-
ni a választás időpontját. Az 
alkotmány szerint a parlament 
mandátumát nem lehet lerövi-
díteni. Másfelől az államfőnek 
a választásokat követően leg-
később 20 napon belül össze 
kell hívnia az új törvényhozás 
alakuló ülését. Mindezeket 
figyelembe véve az egyedüli 
(vasárnapi) dátum, amikor a 
választásokat meg lehet tarta-
ni, december 6. – érvelt Orban. 

• RÖVIDEN 

 Folytatás a 4. oldalról

Ezért azokat a diákokat, akiknek 
így nem maradt hely a bentlaká-
si szobákban, a vendégszobák-
ban fogják elszállásolni. „Eddig 
úgy néz ki, hogy mintegy 65 
bentlakónk lesz, de még mindig 
van három vendégszobánk, ahol 
szükség esetén tudunk diáko-
kat fogadni. Az elsődleges cél 
az volt, hogy saját diákjainknak 
helyet biztosítsunk, de más is-
kolákból is fogadunk kollégistá-
kat” – emelte ki Lakatos.

Másnak nem jut hely

Hargita megyéhez hasonlóan 
Maros megyében is kihívás elé 
állította az iskolákat a diákok 
elhelyezése: a marosvásárhe-
lyi Mihai Eminescu Pedagógi-
ai Gimnáziumban sem jut hely 
minden igénylő számára Szilá-
gyi András aligazgató szerint. 
A tanintézmény keretszerző-
dést kötött a Transilvania Ke-
reskedelmi Szakközépiskolá-
val, amelynek értelmében ott 
szállásolják el mindkét iskola 
fiú diákjait, a pedagógiai gim-
názium bentlakásában pedig a 
lányok kapnak helyet mindkét 
iskolából. Tavaly emellett szá-
mos diákot fogadtak a Bolyai 
Farkas Gimnáziumból, a II. 
Rákóczi Ferenc Római Katoli-
kus Teológiai Gimnáziumból, 
az Unirea Gimnáziumból és 
az Alexandru Papiu Ilarian 
Gimnáziumból, ezekből azon-
ban idén csak azokat tudják 
fogadni, akik már korábban is 
bentlakóik voltak, új igénylők 
számára nincs hely. A kilence-
dik osztályt kezdők közül tehát 
csak saját diákjaiknak tudnak 
helyet biztosítani. Az aligaz-
gató megerősítette, hogy ők is 
egyméteres távolságra helyez-
ték el egymástól az ágyakat, 
és törekednek arra is, hogy egy 
szobába ugyanannak az osz-
tálynak a tagjait helyezzék el.

Egy személy egy szobában

A középiskolák mellett a fel-
sőoktatási intézmények eseté-
ben is módosításokra volt szük-
ség, a Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem Csík szeredai 
Karán például azt a megoldást 
választották, hogy egy szobá-
ban csak egy diákot helyeznek 
el, néhány kivételes esetben 
kettőt. Ezt úgy tudják megolda-
ni Lázár Ede dékán magyaráza-
ta szerint, hogy a hibrid oktatá-
si modellt alkalmazzák, ami a 
gyakorlatban azt jelenti, hogy 
kéthetes modulokra osztották 
a hallgatókat, tehát minden 
diák kétszer két hetet fog ha-
gyományos tantermi oktatás-
ban részt venni, a többi pedig 
online képzés lesz. Minden 
szak három részre van osztva, 
a bentlakásban pedig 90 szoba 
van, így kivitelezhető, hogy 
nagyrészt minden szobában 
csak egy hallgató lakjon, mert 
egyszerre csak a diákok har-
mada fog beköltözni.




