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Elkészültek az egyik legjelen-
tősebb erdélyi szász műemlék, 
a szászkézdi erődtemplom 
harangtornyának felújítási 
munkálatai. Az UNESCO-vi-
lágörökség listáján is szereplő 
épületegyüttest újabb projekt-
tel helyeznék előtérbe. 

 » PAP MELINDA

H osszas pénzszerzési pró-
bálkozások és többéves 
tényleges munka után a na-

pokban befejeződtek a szászkézdi 
erődtemplom tornyának felújítási 
munkálatai – közölte a helyi evan-
gélikus egyházközség. A több erdé-
lyi erődtemplomhoz hasonlóan az 
UNESCO-világörökség listáján is 
szereplő műemlék épület egy 2,23 
millió lejes költségvetésű projekt 
révén újult meg a Regionális Ope-
ratív Program (POR) keretében, 
ebből 2,16 millió lej volt a vissza 
nem térítendő támogatás. A helyi 
evangélikus egyházközség szerint 
a beavatkozás keretében kívül-be-
lül megújult a 15. századi harang-
torony is, a tatarozási munkálatok 
mellett helyreállították a tetőszer-
kezetét, kicserélték a belső lépcső-
zetet és padlózatot, illetve villany-
hálózatot is kapott.

Több turistára számítanak
„Köszönöm mindenkinek, aki hoz-
zájárult a projekthez. Minden kő, 
minden szeg, ami a helyére kerül, 
órási előrelépés” – értékelte a nem 
mindennapi teljesítményt Johan-
nes Halmen evangélikus lelkész. 
Az Agerpres beszámolója szerint 
Adrian Diţă alpolgármester úgy 
értékelte, hogy a megújult erőd-
templom sokban növeli a település 
vonzerejét, még több turistát vonz 
majd a Maros megyei községbe. A 
vendégek számára egyébként pa-
dokat is elhelyeztek az erődtemp-
lom körül, ahol megpihenhetnek, 
és akár online is tájékozódhatnak 
a műemlékről, ez ugyanis digitáli-
san is „elérhető” lesz. Úgy értékelte, 
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Régi pompájában a szász műemlékegyüttes

Időigényes beavatkozás. Az UNESCO-listás szászkézdi erődtemplomnak és tornyának 
a helyreállítása 15 évnyi erőfeszítés eredménye

 » A szász evan-
gélikus egyházat 
képviselő Fried-
rich Gunesch úgy 
vélekedett, hogy 
a projekt fenntart-
hatóságát majd 
az biztosítja, ha 
a templomhajó 
és torony után a 
parókia és a többi 
épület is megújul. 
Úgy vélte, ebből a 
folyamatból a he-
lyi közösségnek 
is ki kell vennie a 
részét.

hogy a munkálat „jól sikerült”, és ezt 
egy újabb, a községközpont helyreál-
lítását célzó projekt követi, melynek 
keretében megpróbálják előtérbe 
helyezni az evangélikus épületegyüt-
test. „Amikor befejeződik a vár fel-
újítása is, nyilvánvaló, hogy még na-
gyobb lesz a turizmus is” – tette hozzá 
az alpolgármester, arra utalva, hogy a 
szászkézdi parasztvárnak is zajlik a 
helyreállítása.

Folytatják a munkát
A szász evangélikus egyházat képvi-
selő Friedrich Gunesch úgy véleke-
dett, hogy a projekt fenntarthatóságát 
majd az biztosítja, ha a templomhajó 
és torony után a parókia és a többi 
épület is megújul. Úgy vélte, ebből a 
folyamatból a helyi közösségnek is ki 
kell vennie a részét, de a Szászkézd-
ről kivándorolt szászoknak és az ide 
érkező turistáknak is hozzá kell járul-
niuk. „Majd akkor fog megtelni élettel 
ez a település” – mutatott rá az egy-
házi elöljáró. Johannes Halmen helyi 
evangélikus lelkész azon reményének 

adott hangot, hogy ennek érdekében 
a továbbiakban is sikerül együttmű-
ködni a helyi és központi hatóságok-
kal, a központi fejlesztési ügynökség-
gel és az evangélikus egyházzal.

A restaurálási munkálat ugyanis 
még korántsem ért véget, az uniós 
projekt nem tartalmazta a haran-
gok, a toronyóra, és a negyedórán-
ként megjelenő, fából készült Bog-
dán-szobor, illetve a falfestmények 
restaurálását. Utóbbiakat önkor-
mányzati forrásokból sikerült hely-
reállítani, a toronyóra és a szobor 
restaurálására pedig Németország-
ban bejegyzett, helyi érdekeltség-
gel is bíró cég ajánlott támogatást, 
míg az óraszerkezetre még keresik 
a forrásokat – számolt be korábban 
a hírügynökségének Johann Scha-
aser, a szászkézdi evangélikus egy-
házközség kurátora. Mint elmond-
ta, a toronyba 1818-ban behelyezett 
óraszerkezetnek több eleme is el-
használódott, míg az ahhoz tartozó, 
Bogdán névre keresztelt középkori 
faszobornak új csizmákra van szük-

sége – ez negyedóránkénti gongjel-
zéssel emlékeztette a falubelieket az 
idő múlására.

Segesvárt is „megelőzték”
Szászkézd evangélikus temploma 
1493 és 1497 között épült, a helyi 
emlékezet szerint tornya a segesvári 
óratorony mintájául szolgált. Felújí-
tása Johann Schaaser kurátor sze-
rint nem volt egyszerű folyamat: bár 
a művelődési minisztérium 2005-
ben jóváhagyta a templomhajó és 
torony együttesére vonatkozó pro-
jektet, végül csak előbbit korszerűsí-
tették, a torony felújítását 2009-ben 
a gazdasági válságra hivatkozva el-
halasztották. Később mégis sikerült 
uniós forrásokat lehívni a felújítá-
sára, a torony restaurálási munká-
latai 600 ezer euróra rúgtak. Ebből 
nemcsak a szerkezetét erősítették 
meg – 150 éves repedések is voltak 
rajta –, de tölgyfa lépcsőjét és a tel-
jes tetőzetet is kicserélték. Az 1400-
as évek elején épült harangtornyot 
korábban 1832-ben újították fel, ezt 
a tetőzet felirata is jelzi.

A szászkézdi világörökségi hely-
szín felújításához 15 évig tartó erő-
feszítésekre volt szükség; Schaaser 
szerint ezért az uniós fi nanszíro-
zásokkal kapcsolatos bürokrácia 
is okolható. A központi fejlesztési 
ügynökség végül 2017 májusában 
jelentette be, hogy uniós alapokból 
sikerül felújítani az UNESCO-vi-
lágörökség részét képező szászkézdi 
és másik hat, a fejlesztési régió terü-
letén – Berethalmon, Nagybarom-
lakon, Prázsmáron, Szászfehéregy-
házán, Kelneken és Székelyderzsen 
– található templomot. A több mint 
ötszáz éves épületek a régió épített 
örökségének legreprezentatívabb 
darabjai.

Szászkézd (románul Saschiz, né-
metül Keisd) Segesvártól 20 kilomé-
terre, a történelmi Királyföld szélén 
található. A települést az 1300-as 
évek elején említik először az írá-
sok, 1419-ben pedig már városként 
tartják nyilván, melyben több céh is 
működik. A gótikus stílusban épült, 
Szent Istvánnak szentelt erődtemp-
loma a világörökség része.
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 » BÍRÓ BLANKA

Úgy kell alakítani Kovászna megye 
infrastruktúráját, hogy a térség 

rákészüljön arra az időszakra, amikor 
beindul a brassói repülőtér, és meg-
épül az autópálya, ezért körgyűrűket 
terveznek a városok köré – hangzott 
el a Kovászna Megyei Tanács tegna-
pi sajtótájékoztatóján. Tamás Sándor 
tanácselnök hangsúlyozta, tanulmá-
nyok bizonyítják, hogy a légi kikötő 
hatvan kilométeres körzetében fellen-
dül a gazdaság, csak kell hozzá inf-
rastruktúra. Felidézte, Erdővidéken 
az elmúlt ötven év legnagyobb össze-
hangolt útkorszerűsítési beruházása 
zajlik. A 150 millió lejes korszerűsítést 
Brassó és Hargita megyével egyeztetve 
tervezték meg, ezzel kinyitják a térsé-

get a repülőtér, Székelyudvarhely és 
Kolozsvár irányába.

Jakab Barna alelnök beszámolt ar-
ról, hogy a Kézdiszentlélek–Lemhény 
közötti út teljes felújítására pályáznak 
a következő ciklusban, ez a vallási 
turizmus szempontjából fontos, hi-
szen ezen az útvonalon van a perkői 
búcsú helyszíne, a lemhényi Szent 
Mihály-templom barokk épületegyüt-
tese, az esztelneki ferences kolostor. 
A Kovászna megyei önkormányzat 
vezetői beszámoltak arról, hogy terve-
zik a tűzoltóság, a katasztrófavédelmi 
hálózat bővítését, a turizmust népsze-
rűsítéssel támogatják. A tervek szerint 
2030-ra a háromszéki lakások 95 szá-
zalékában lesz vezetékes víz, a jelen-
legi 50 százalékos lefedettséget uniós 
pályázatokkal fogják feltornázni.

Gazdaságfellendülés Háromszéken

 » A 150 millió 
lejes korszerű-
sítést Brassó és 
Hargita megyé-
vel egyeztetve 
tervezték meg, 
ezzel kinyitják 
a térséget a 
repülőtér, Szé-
kelyudvarhely 
és Kolozsvár 
irányába.  

 » KRÓNIKA

Összesen 1358 új mentőautót vásá-
rolhatnak az ország valamennyi 

fejlesztési régiójában. A befektetés 
összértéke közel 559 millió lej, a szer-
ződéseket tegnap írta alá Cseke Attila 
fejlesztési, közigazgatási és közmun-
kálatokért felelős miniszter. A szaktár-
cavezető elmondta: 1122 mentőautót 
már megvásároltak, a fennmaradó 236 
autót idén és a jövő év folyamán szer-
zik be. A beszerzett járművek között 
120, két fekvőbeteg egyidejű szállítá-
sára alkalmas mentőautó, 375 fokozott 
felszereltségű jármű, 505 off road típu-
sú, fokozottan felszerelt mentőautó, 
valamint 122 olyan mentőautó van, 
amely a kritikus állapotban lévő pá-
ciensek kezelésére és szállítására al-

kalmas. A fennmaradó 236 mentőautó 
között kritikus állapotú újszülöttek 
és fertőző betegek szállítására alkal-
mas mentőautókat vásárolhatnak a 
megyei felügyelőségek, két fekvőbe-
teg egyidejű szállítására alkalmas és 
off road típusú menőautókat, valamint 
tömeges balesetek ellátására alkalmas 
járműveket és mobil elsősegélynyújtó 
pontokat is – tájékoztatta szerkesztő-
ségünket az RMDSZ sajtóirodája.

A befektetést a regionális opera-
tív program keretében bonyolítja le a 
minisztérium, ennek eredményeként 
a megyei sürgősségi felügyelőségek 
hatékonyabb beavatkozást biztosít-
hatnak sürgősségi esetekben. Az or-
szág hét fejlesztési régiója részesül az 
egészségügyi infrastruktúra-fejlesztés-
re szánt támogatásban.

Több mint ezer új mentőautó




