
nem tudjuk pontosan, de komoly mun-
kálatokról van szó, több millió forintos 
projektről. Nálunk nincs alternatíva, 
bármi is lenne a hozzáállás, olyan kicsi 
közösségről beszélünk, amelynek gya-
korlatilag semmilyen esélye nem lenne 
önerőből felújítani ebben a pillanatban” 
– osztotta meg velünk a 145 fős szovátai 
unitárius közösség lelkipásztora. Hozzá-
tette, bíznak abban, hogy megvalósul a 
felújítás, ami szinte létkérdés a szovátai 

unitárius közösség számára, hiszen óriá-
si gondok lennének, ha ez a munka nem 
jönne össze: egy idő után használhatat-
lanná válna a templom, ezért nagyon 
sürgős megoldást igényel.

Ha a templomhajó össze is dől, 
a tornyot megtartanák

A nyárádszentbenedeki református gyü-
lekezetnek új templomra van szüksége, 
hiszen a régi menthetetlen a szakértők 
véleménye szerint. Ottjártunkkor már 
álltak az új templom falai, de még ren-
geteg a munka ahhoz, hogy istentiszte-
leteknek adhasson helyet. Szabó Gergely 
Levente lelkipásztor reményei szerint jö-
vő májusig befejezik az új templomot, hi-
szen addig kaptak építkezési engedélyt, 
de a lelkipásztor reméli, hogy már az idei 
karácsonyi istentiszteletet itt ünnepel-
hetik. „Más pénzforrásokat is keresünk 
a közművesítésre, és ennek az elnyerése 
befolyásolja, hogy milyen lesz ez a hala-
dás. Volt egy felekezeti iskola, amelyet 
romos állapotban sikerült visszaperelni, 
ennek előbb le kellett takarítani a helyét, 
ott ástuk ki az alapot az új templomnak. 
Egymillió lej körül volt a struktúra ki-
vitelezésének az árajánlata. Ezenkívül 
szükség van területrendezésre, villany- 
és fűtésrendszer engedélyeztetésére, 
amelyeket mind nulláról kell kezdenünk, 
mert a kommunizmusban elkobozták, és 

nem jelent meg sehol fogyasztóhelyként. 
500 ezer lej kellene még erre, de reméljük, 
hogy ha 150 ezret kapunk, akkor az épü-
let kész lesz, és a többit jövőre” – mondta 
el lapunknak Szabó Gergely Levente.

2007 óta kezdődtek a templomgondok 
Nyárádszentbenedeken: meghasadt a 
templomhajó, ma már 50 centinél is na-
gyobb a hajó hátsó részének süllyedése a 
régi templomnál, a madarak ki-be járnak 
a hasadáson. „Keresztes Géza és Csá-
kány Dezső, a megye műépítész szakte-
kintélyei végezték a tanulmányt erről, és 
javasolták egy új templom megépítését. A 
19. század elején épült a régi, de már az is 
újraépített templom volt, az első, a zsin-
delyes tetejű párhuzamosan volt építve 
a Nyárádszereda felé tartó úttal, de már 
akkor is gond volt a földmozgással. A 
következőt már a főútra merőlegesen 
építették, ennek tornyát meg szeretnénk 
őrizni eszmei értéke miatt. Ha a hajó ösz-
sze is dől, a tornyot megtartanánk, és ott 
harangoznánk a régi emlékére” – magya-
rázta a lelkipásztor. A szentbenedeki re-
formátus közösség 325 lelket számol, és a 
közösség 18 év feletti tagjai is hozzájárul-
nak adományaikkal a templomépítéshez, 
ugyanakkor az egyházmegye gyülekeze-
tei is a nyárádszentbenedeki reformá-
tus közösség mellett álltak, és nemcsak 
lélekben, de anyagilag is támogatták a 
templomépítést – tette hozzá Szabó Ger-
gely Levente. „Toldalagi gróf támogatta 
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Épül az új templom, 
többféle forrásból 
érkezett támogatás

H A J N A L  C S I L L A

Á tfogó Kárpát-medencei temp-
lomfelújítási programot hirdetett 
meg Magyarország kormánya, 

amelyből 400 templom felújítását biz-
tosítja. A kedvezményezettek között 262 
erdélyi templom szerepel 219 település-
ről. Összesen 3,32 milliárd forinttal – 9,3 
millió euró – támogatják az Erdélyben, 
Partiumban és Bánságban tervezett 
templomfelújításokat vagy új templomok 
megépítését. Református, unitárius és 
római katolikus egyházközségek képvi-
selőit kérdeztünk arról, miért volt szük-
ségük a magyar kormánytámogatásra, 
és hogyan éli meg közösségük a külső, 
„patrónusi” támogatást.

Önerőből nem tudnak lépni

A szovátai unitárius gyülekezet a temp-
lomát szeretné felújítani a magyar 
kormánytámogatásból – osztotta meg 
velünk Benedek Csongor unitárius lel-
kipásztor. Ránézésre nem látszik, de be-
ázik az unitárius templom, mert gondok 
vannak a tetővel, a tetőszerkezetet kelle-
ne kicserélni, a munkálatok pedig ezután 
következnek. „A támogatás összegét még 

• Vannak olyan székely-
földi egyházközségek, 
amelyek régi templomu-
kat újítják fel, máshol új 
parókia vagy új templom 
épül Magyarország kor-
mányának támogatásával. 
Olyan egyházközségek is 
pályáztak a nagyszabá-
sú anyagi támogatásra, 
ahol a régi templomfalak 
között már életveszélyes-
sé vált istentiszteletet 
tartani. Bár a célok külön-
böznek, szinte mindegyik 
általunk megkérdett lelki-
pásztor egyetért abban, 
hogy isteni gondviselés-
ként érkezett a támogatás 
lehetősége.

Nyárádszentbenedek református közösségének új templomra van szüksége, hiszen a régi életveszélyessé vált 

Létkérdés a templomok meg
Magyar állami támogatással építenek, javítanak az erdélyi egyh




