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Összefogással, uniós és magyar 
állami támogatással, illetve 
a hívek adományai révén 
végeztek teljes körű felújítási 
munkálatokat az ótordai refor-
mátus templomon. A 650 éves 
istenháza műszaki átvételére 
csütörtökön került sor Kató Béla 
református püspök, Cseke Attila 
fejlesztési miniszter és Hegedüs 
Csilla államtitkár részvételével.

 » KRÓNIKA 

A z ótordai református temp-
lom felújítása még 2018-ban 
kezdődött európai uniós és 

magyar állami támogatással, de a 
teljes körű helyreállításhoz maga a 

ÁTADTÁK A TELJES KÖRŰ FELÚJÍTÁSON ÁTESETT, 650 ÉVES ÓTORDAI REFORMÁTUS TEMPLOMOT

Nem tulajdonosai, őrzői az istenházának

Teljes megújulás. Uniós és magyar állami támogatással kapott új köntöst az ótordai istenháza

 » A templom 
ékeit, a nyugati 
és északi gótikus 
kaput is sikerült 
restaurálni. A 
korábban be-
falazott északi 
fejedelmi bejára-
tot megnyitották, 
ehhez a templom 
déli oldalára 
kellett költöztet-
ni a szószéket és 
feljáratát.

gyülekezet is hozzájárult – számolt 
be honlapján az Erdélyi Református 
Egyházkerület. A műszaki átadásra 
szűk körben csütörtökön került sor 
Kató Béla református püspök, Cseke 
Attila fejlesztési miniszter és Hegedüs 
Csilla államtitkár részvételével. Az 
alkalomból Nagy Albert református 
lelkipásztor emlékeztetett, hogy a 650 
éves ótordai templom történetében 
százévente voltak nagyobb beavat-
kozások, újítások. A mostanira 2017-
ben nyerték el az uniós támogatást, 
a 8,5 millió lejes beruházás önrészét 
(két százalékát) a gyülekezet vállalta 
magára, míg háromnegyed részt az 
uniós, negyedrészt a magyar állami 
támogatás tett ki.

Megnyitották a fejedelmi kaput
A munkálatok 2018 szeptemberében 
kezdődtek, és 2020 adventjében már 

meg is megtarthatta az első istentisz-
teletet a felújított templomban – írta 
a Református.ro. A munkálatok során 
megerősítették a boltozatot, újrava-
kolták a falakat, teljesen felújították 
a tetőszerkezetet, kicserélték az ajtó-
kat, és az orgonát is felújítják. A temp-
lom mellett álló torony is megújult, 
újradeszkázták és újrabádogozták.

A templom ékeit, a nyugati és észa-
ki gótikus kaput is sikerült restaurál-
ni. A korábban befalazott északi feje-
delmi bejáratot megnyitották, ehhez 
a templom déli oldalára kellett köl-
töztetni a szószéket és feljáratát. Nagy 
Albert lelkész elmondta, hogy festett 
részek is előkerültek a kapun: színes 
levélmotívumok és három glória lát-
ható, a festményen szereplő alakokat 
viszont kalapáccsal rongálták meg, 
így nem egyértelmű, kik vannak raj-
ta. Az épületben végzett régészeti 

kutatások során egy 1500-as évekbeli 
kettétört címer és néhány Árpád-kori 
pénzérme került elő.

„Van jövő”
A csütörtöki műszaki átadáson jelen 
lévő Kató Béla református püspök 
köszönetet mondott az Uniónak és a 
román kormánynak, de megemlítet-
te, hogy a munkálatok során volt egy 
pillanat, amikor a magyar kormány 
támogatása nélkül nem lehetett volna 
továbblépni. „Ezt a házat építésekor 
az Úr dicsőségére szentelték, mi pedig 
nem tulajdonosai, hanem őrzői va-
gyunk. Felelősséget vállaltunk azért, 
hogy Isten házát generációkon át 
megőrizzük” – jelentette ki az Erdélyi 
Református Egyházkerület vezetője.

Az átadáson jelenlévő Cseke Attila 
fejlesztési miniszter hangsúlyozta: 
érdemes volt a helyi közösségnek 
megküzdenie a bürokráciával, mert 
a felújított templom azt üzeni, hogy 
van jövő. Hegedüs Csilla államtitkár 
ugyanakkor arra hívta fel a fi gyel-
met, hogy a pályázatok révén nem-
csak épített örökség újul meg, hanem 
munkahelyet is teremtenek azoknak, 
akik továbbviszik a műemlékvéde-
lemmel kapcsolatos tudást, és a szü-
lőföldjükön boldogulnak.

A gótikus stílusban épített ótor-
dai református templom 1380 és 
1400 között nyerte el mai formáját. 
A templom Ágoston-rendi kolostor 
volt, a reformáció idején sokat rom-
lott az állapota, és I. Rákóczi György 
az egyházfalvi reformátusoknak 
ajándékozta, akik rendre beköltöz-
tek a városba. A tatárjárás idején 
többször is feldúlták, felgyújtották. 
Az 1600-as évek elején a Basta csa-
pata, majd a század második felében 
dán zsoldosok pusztításai viselték 
meg. Nagyobb felújítást 1904–1906 
között végeztek rajta, ekkor épült a 
62 méter magas, különálló torony is, 
amely a város díszévé vált.
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 » KRÓNIKA

Tavalyhoz képest közel 23 száza-
lékkal nagyobb összegből, 2,1 

milliárd lejből (433 millió euróból) 
gazdálkodhat Kolozsvár a város ön-
kormányzata által elfogadott költ-
ségvetés szerint. A működésre szánt 
költségvetés, akárcsak tavaly, 1 milli-
árd lej, fejlesztésre szintén 1 milliárd 
lej jut a tavalyi 718 millió lej helyett. 
A költségvetésből összesen 1,8 mil-
lió lejt különítettek el a Szociális és 
Egészségügyi Igazgatóságnak a taná-
csosok. Oktatásra a tavalyi 14 millió 
lej helyett 17 millió lejt költ idén a 
városvezetés, ez 21,5%-os növeke-
dést jelent 2020-hoz képest – derül ki 
Oláh Emese alpolgármester sajtóiro-
dájának közleményéből.

A költségvetésből 47%-ot szánnak 
az utcák karbantartására, tömegköz-
lekedés fejlesztésére, 23,2%-ot lakha-
tásra, közszolgáltatásokra, fejleszté-
sekre, 12%-ot kultúrára, szabadidős 
tevékenységekre, vallásra, 8,3%-ot 
oktatásra, 6%-ot különféle hatóságok 

költségvetésére, 1%-ot egészségügy-
re. (Megjegyzendő, hogy kizárólag a 
Clujana városi kórház tartozik az ön-
kormányzat alárendeltségébe, ennek 
működését fi nanszírozza az önkor-
mányzat, a többi kórháznak csak tá-
mogatást nyújthat), 0,4%-ot szociális 
ellátásra, 0,1%-ot pedig közbizton-
ságra és nemzetbiztonságra.

A közlemény szerint a 2021-es év 
legfontosabb prioritásai közé tartozik 
a világjárvány helyi szinten való kor-
dában tartása, a normalitáshoz való 
fokozatos visszatérés megvalósítása, 
a befektetések és a munkahelyek vé-
delme, társadalmi szolidaritás előse-
gítése, a szociális projektek és prog-
ramok folytatása. Ugyanakkor idén 
indul a Városnegyedek éve többéves 
program: majdnem minden negyed-
ben fontos modernizációs munkála-
tokba kezd az önkormányzat. A par-
kok és egyéb zöldövezetek felülete 
növekszik, a város számos pontján 
parkokat alakít ki vagy újít fel az ön-
kormányzat. Kolozsvár összesen 160 
hektár új zöldövezettel gazdagodik.

Milliárdokból gazdálkodik Kolozsvár

 » Az idei évben 
2,1 milliárd lejből 
gazdálkodhat 
Kolozsvár a város 
önkormányzata 
által elfogadott 
költségvetés 
szerint.

 » ANTAL ERIKA

Maros megye költségvetése idén 
924,6 millió lej, aminek több 

mint 45 százaléka az országos költ-
ségvetésből a kórházaknak jóváha-
gyott pénzügyi keret. A megyei köz-
gyűlés által csütörtökön elfogadott 
büdzséé szerint Maros megye idén 
499,8 millió lejes saját költségve-
tésből gazdálkodhat. Péter Ferenc 
megyei tanácselnök úgy értékelte az 
idei költségvetést, hogy sokkal ke-
vesebb pénzből kell gazdálkodnia 
a megyének, mint amennyire való-
jában szükség van. Bízik azonban 
abban, hogy a júliusi–augusztusi 
kiigazításkor a hiányt pótolják a 
központi költségvetésből. Elmond-
ta, a 499,8 millió lejből 437,3 millió 
a saját költségvetés, míg 62 millió a 
tavalyról megmaradt. Beruházások-
ra több mint 74,5 millió lejt fordít a 
megyei önkormányzat, a működési 
költségekre 326 millió lejt különítet-
tek el, európai uniós pályázatokból 
99,5 millió lejt kapott a megye.

„Sajnos az áfa-visszaosztásánál 53 
millió lejjel kaptunk kevesebbet, ami 
nagyon hiányzik. Remélem, hogy a 
féléves költségvetés-kiigazításkor ezt 
meg fogjuk kapni” – fogalmazott az 
elnök. Kiemelte, továbbra is elsőbb-
séget élveznek az egészségügyi befek-
tetések, a különböző korszerűsítési, 
fejlesztési munkálatok. Több mint 
10 millió lejt hagyott jóvá a testület 
az önkormányzat alárendeltségébe 
tartozó kórházak számára. Ebből 2,5 
millió lejt karbantartási és javítási 
munkálatokra fordíthatnak. A Maros 
Megyei Klinikai Kórház költségvetése 
több mint 7,5 millió lej, további 46 
millió lejt közvetlen kormánytámoga-
tásból kapnak a világjárvány leküzdé-
se érdekében hozott védelmi intézke-
dések kivitelezésére.

„Az idei év a tervezések éve lesz, 
hogy az elkövetkező három esztendő 
a megvalósításoké legyen. Ennek je-
gyében a megvalósíthatósági tanul-
mányok, a műszaki tervek is kiemelt 
helyen szerepelnek a költségvetésben” 
– húzta alá Péter Ferenc.

Maros: csak tervezésre futja




