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A torony beüvegezésé-
re is kapott támogatás 
a csíkszeredai katoli-
kus templom  
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Tófalvi Tamás 
az egyik legnagyobb – 
a székelyszentmihályi 
– unitárius templom 
lelkésze  
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az előző templomépítést a 19. század ele-
jén, a közösség pedig a tenyeresmunkát, 
mai szóval élve a közmunkát állta, az 
építkezést a gróf úr támogatta anyaggal. 
A mai hívek is érzik, hogy olyan kor-
mány van most Magyarországon, amely 
támogatja azt, amit száz év alatt senki 
nem támogatott itthon” – fogalmazott a 
lelkipásztor, hozzátéve: számukra ez a 
templom létszükséglet, hiszen a másik 
életveszélyes állapotba került.

Nagy templom, több munka

A Magyar Unitárius Egyház öt legna-
gyobb templomának egyike a székely-
szentmihályi unitárius templom, ám ha 
felújításról van szó, akkor ez azt is jelen-
ti, hogy a munkálatok ára is többe kerül. 
„Tavaly fogtunk neki a templomkülső 
teljes felújításához, mert nagyon rossz ál-
lapotban volt. Tavaly eljutottunk a feléig 
többnyire önerőből, Hargita Megye Taná-
csa pályázat útján 21 ezer lejjel járult hoz-
zá a felújításhoz, és most folytatjuk ezeket 
a munkálatokat, amelyek remélhetőleg 
másfél hónapon belül véget is érnek. Je-
lenleg a templom déli oldalának külső 
felén dolgoznak” – számolt be Tófalvi 
Tamás székelyszentmihályi unitárius lel-
kész. Mint elmondta, kicsivel több mint 
tízmillió forintra pályáztak, és a teljes 
összeget meg is kapták, ez fedezi a költsé-
gek 80–85 százalékát. Mintegy négyszáz 

unitárius van Székelyszentmihályon, és 
valószínűleg lesznek ennyien a jövőben 
is, mert jó helyen fekszik a település, nem 
is szokott túl nagy kilengés lenni a lélek-
számban. „A Magyar Unitárius Egyház öt 
legnagyobb templomának egyike a mi-
énk. Ez nagyon szép, de amikor felújítani 
kell, akkor a szakemberek négyzetméter-
re dolgoznak, ezért nagy öröm közössé-
günk számára a támogatás, mert kilenc-
ven százalékban önerőből újítottuk fel a 
tornyot, cseréltük le a tetőzet cserepeit, 
ugyanakkor lecseréltük a tíz óriási abla-
kot, és felújítottuk a templomkülső egyik 
felét. Most pedig a külső javítások záró-
akkordjaként nem a saját bőrünket kell 
lehúznunk, hanem a magyar kormány 
támogatásával valósulhat ez meg” – fej-
tette ki Tófalvi Tamás lelkipásztor. Hoz-
zátette, az egyházközségnek van egy kö-
zel hatszáz hektáros birtoka, amelynek 
kétharmada erdő, egyharmada legelő, 
és ebből a bevételből osztoznak három-
felé. Tulajdonosa Székelyszentmihály, de 
egykori leányegyházközségekként Ben-
céd és Kobátfalva is 30–30 százalékban 
részesednek a tiszta bevételből. „Ha ez 
nem lenne, az előző munkálatainkat sem 
tudtuk volna elvégezni. Ha az arányokat 
nézzük, nagynak tűnik a bevétel, de még 
nagyobbak a kiadások egy építkezés al-
kalmával, ezért jön nekünk nagyon jól a 
támogatás. Amikor nekifogtunk a mun-
kálatoknak, akkor a szükséges összeg 
egyharmada állt rendelkezésünkre, és 
még nem tudtuk, honnan szedjük elő a 
többit” – vallotta be Székelyszentmihály 
unitárius lelkésze, aki úgy érzi, a magyar 
állami támogatás gondviselés-szerűen 
érkezett, hiszen most már „látják a fényt 
az alagút végén”.

Az eljövendő közösség fogja 
magáénak vallani

Székelykeresztúr Református Egyház-
községe 3150 hívet számlál. Az egyház-
község templomának tornyát újították fel 
a magyar kormány által kiírt pályázatból 
2018–2019 folyamán. A torony statikai 
állagát kellett megerősíteni, hiszen az 
eldőlés fenyegette, de tervben van a bel-
ső berendezés, az orgona, a térrendezés 
is – tudtuk meg Antal Zoltán lelkipász-
tortól, aki harminc éve szolgál a székely-
keresztúri gyülekezetben, jelenleg Gás-
pár-Babos Etele Tamással közösen. Mint 
elmondta, 2019-ben fejezték be a gyüle-
kezeti ház építését, ami részben magyar 
állami támogatással történő, több éven 
keresztül megvalósuló beruházás volt. 
Hamarosan befejeződik egy új szolgá-
lati lakás felépítése egyházi telken, ez 
százezer eurós beruházás volt, a pályá-
zat megvalósult, de a térrendezés ott is 
hátravan saját erőből – hangsúlyozta a 
lelkipásztor, akiben megfogalmazódott a 
kérdés: párhuzamba vonható-e az 1896-
os újjáépítés és a Szász Domokos egykori 
református püspök által kezdeményezett 
templomjavítások a mai felújításokkal? 
„Felbecsülhetetlen értékű a pénzáram-
lás Magyarországról, de a számokon túl-
menően érdemes lenne vizsgálni a Szász 
Domokos-féle külső egyházi építkezések 
és a mai közötti összefüggéseket. Hogy 
mennyiben távolítja el a közösséget a 
templomtól, vagy mennyire tudja integ-
rálni a közösséget ezekbe az új épüle-
tekbe? Ezek emberi tényezőkön múlnak. 
Az eljövendő közösség fogja magáénak 
vallani a megújult épületeket, a jelenlegi 
nem annyira. Ezt harmincéves tapaszta-
latból mondom, hogy ott, ahol a magunk 
erejéből, adományaiból és kezünkkel 
építettünk, a magunkénak mondjuk. A 

többi sem ránk erőltettet, és nem mű ke-
ret, amit létrehoztak mások nekünk, ha-
nem nem annyira a sajátunk” – fejtette ki 
véleményét Antal Zoltán.

Az önerőt, azt a két fillérecskét

Gáspár-Babos Etele Tamás, Székelyke-
resztúr református parókus lelkipásztora 
megkeresésünkre kiegészítette az Antal 
Zoltán által mondottakat: a magyar ál-
lam pénzéből történő toronyjavítás 127 
ezer lej értékben, a parókia pedig 465 
ezer lej értékben valósult meg a püspök-
ségen keresztül. Jelenleg folyamatban 
van a pályázat a templom ajtajaira és ab-
lakaira 7 millió 200 ezer forint értékben, 
ez döntés-előkészítés fázisban van. To-
vábbá beadott pályázatuk van a lelkészi 
hivatal felújítására és egy levéltári irattár 
kialakítására 4 millió 965 ezer forint ér-
tékben. „Azt gondolom, hogy amikor az 
őseink kis patrónusi támogatással, de 
nagy önerőből létrehoztak épületeket, in-
tézményeket, akkor abban sokkal jobban 
benne volt a közösség maga. De látni kell 
azt is, hogy azóta sokat változott a világ, 
a közösségeink is, és a lehetőségeink is. 
Régebben ha egy gazdaember eladta az 
ökrét, és betette a közösbe, akkor az nagy 
segítségnek számított, ha létre akart hoz-
ni valamit a gyülekezet. Most ez nem így 
van, hisz sokkal kevesebb a pénzbeli ér-
téke annak, amit a gyülekezeti tagok be 
tudnak tenni a közösbe, de ennek ellené-
re beteszik. Bár az összértékhez képest 
ez csak szimbolikus összeg, de nagyon 
fontos” – véli Gáspár-Babos Etele Tamás. 
Hozzátette, minden időben fontosnak 
tartják, hogy a közösség tegye oda, amit 
tud, a maga erejéből bármilyen felújítás-
hoz, létrehozáshoz, mert csak így érzi ma-
gáénak. „Az önerőt, azt a két fi llérecskét, 
amit Jézus mond az özvegyasszonyról, 
ha beletesszük, arról érezzük mi is, hogy 
abban nekünk is részünk van. Ez tehát 
továbbra is megvan, csak a súlya más, de 

nagy a szimbolikus jelentése, és ezt meg 
kell tartanunk” – véli a lelkipásztor.

Az elmúlt egy év eléggé megtépázta a 
székelykeresztúri református közösséget 
is, de kétharmadban a gyülekezet visz-
szatalált az istentiszteletekre, főleg va-
sárnaponként érzik ezt. Ahol nagy hiány 
maradt, azok a kisebb alkalmak, például 
a gyülekezeti bibliaóráikról a résztvevők 
mintegy fele elmaradt, de mint a lelkész 
hozzátette, elégedett, hiszen legalább 
járhatnak templomba.

Ötven székelyföldi római katolikus 
templom részesül a támogatásból

A Gyulafehérvári Római Katolikus Ér-
sekséghez tartozó gyülekezetek közül 
72 templom részesül a magyarországi 
kormánytámogatásból, ezek közül ötven 
székelyföldi – tudtuk meg Veres Stelian 
plébánostól, a gyulafehérvári főegy-
házmegye gazdasági igazgatójától. El-
mondta, mintegy 15 millió forintot kapott 
mindegyik templom, köztük Csíkdelne, 
Csíkszentmiklós és Csíkszentlélek temp-
loma, illetve a csíkszeredai Szent Ágos-
ton-templom.

A csíkszeredai Szent Ágoston-templom 
és -plébánia bevilágító szerkezetének fel-
újítására igényelték a magyar állami tá-
mogatást. Ugyanakkor a templom torony-
szerkezetének beüvegezésére is kaptak 
támogatást a magyar államtól, ami a kö-
zösség számára nagyon nagy segítséget je-
lent – osztotta meg lapunkkal Bálint Emil, 
a csíkszeredai Szent Ágoston-templom fő-
esperes-plébánosa. A torony szerkezetének 
beüvegezése folyamatban van, amihez tá-
mogatást kaptak a román kormánytól, a he-
lyi önkormányzattól és Hargita Megye Ta-
nácsától is. Nemsokára pedig megérkezik 
a magyar kormány támogatása a templom 
bevilágító szerkezetének felújítására is. „A 
torony üvegszerkezetének elkészítése 168 
ezer euró körül mozog, ebben nincs benne 
a villámhárító felszerelése, a tetőszerkezet 
cseréje, mert azt is ki kell cserélnünk, hisz 
ideiglenesen polikarbonáttal oldották meg. 
A templom és plébánia – amelyek nálunk 
egyben vannak – bevilágító szerkezetének 
cseréje több mint húszmillió forintba fog 
kerülni” – tájékoztatott Bálint Emil. Hoz-
zátette, még az idei nyár folyamán szeret-
nék ezt a munkálatot is elvégezni. Jelenleg 
mintegy 7500 lelkes gyülekezet tartozik a 
Szent Ágoston-templomhoz, de ez a szám 
változó, mert sokan telepednek be a fal-
vakból, vagy van, aki a felső plébánia kör-
zetébe költözik, esetleg onnan telepednek 
le a Szent Ágoston-templom körzetébe – 
mondta el a főesperes-plébános.
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