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 » Magyary Előd szerint azontúl, 
hogy a református egyház remél-
hetőleg mégiscsak talál alterna-
tívát a kisdiákok áldatlan hely-
zetének megoldására, feltevődik 
a kérdés: ki menti meg a lelakott 
állapotban lévő vármegyeházát, 
Marosvásárhely magyar múltjá-
nak egyik jelképét.

lő mondta meg a tulajdonosnak, mihez 
kezdhet a házával, 1989 óta ismét a tulaj 
szabja a feltételeket” – tapintott a lényeg-
re Magyary Előd.

A képzőművészek nem kerültek volna 
utcára, mint ahogy egyesek közülük han-
goztatták. A városházának több elkép-
zelése is volt az alkotóműhelyek tovább 
éltetésével kapcsolatosan. Az azonnali 
megoldást a Makariás-ház udvarán lévő 

épületek korszerűsítése és felkínálása je-
lentette, míg a középtávút egy öthektáros 
művésztelep kialakítását a Maros-parti lo-
varda mellett. Mivel tavaly nyáron végül 
az RMDSZ-vezetők akarata érvényesült, 
miszerint választások előtt nem szabad 
borzolni a kedélyeket, minden maradt a 
régiben: a képzőművészeknek nem kell 
elhagyniuk az évtizedek óta bérelt műter-
meiket.

De ki menti meg a vármegyeházát?
Magyary Előd szerint azontúl, hogy a 
református egyház remélhetőleg mégis-
csak talál alternatívát a kisdiákok áldat-
lan helyzetének megoldására, feltevődik 
a kérdés: ki menti meg a lelakott állapot-
ban lévő vármegyeházát, Marosvásár-
hely magyar múltjának egyik jelképét. 
„Azontúl, hogy a püspökség hajlandó 
lett volna egy értékesebb ingatlannal 
fizetni, pénzt is fektetett volna a Bolyai 
téri ingatlan restaurálásába. Ezek után 
ezt a csodálatos barokk középületet va-
jon ki fogja megmenteni? És főleg milyen 
pénzből?” – tette fel a költői kérdéseket 
Magyary. A felvetés jogos: az épületben 
székelő több mint harminc képzőművész 
az 1 934 négyzetméteres összfelületért 
mindössze havi 2 300 lejt fizet. A befo-
lyó összeg még a kisebb javításokra sem 
elegendő.

Mana Bucur, a Képzőművészek Szö-
vetségének Maros megyei elnöke la-
punknak nyilatkozva kifejtette, az ál-
lami hatóságokat eddig sem érdekelte 
különösképpen az épület állaga. Ennek 
ellenére ő és alkotótársai azért is ragasz-
kodnak a Bolyai téri házhoz, mert néme-
lyikük igencsak jelentős összeget fordí-
tott a belső terek renoválásába. Ugyanis 
annak ellenére, hogy a képzőművészek 
közhasznú szervezetben tömörültek, a 
városi hatóságok nem támogatják őket – 
sérelmezte az elnök. Mana Bucur szerint 
viszont már azt is jelentős eredményként 
lehet elkönyvelni, hogy Soós Zoltán pol-
gármester a választási kampányában 
kiállt mellettük, és megígérte, mindent 
megtesz annak érdekében, hogy ne kell-

jen kiköltözniük a valamikori vármegye-
házból. Megválasztása után a jelenlegi 
polgármester újabb ígéretet tett a kép-
zőművészeknek. Ezt a minap szóvivőjén 
keresztül a Krónikának is megerősítette. 
Borsos Csaba elmondta: idén a Margaré-
ta utcai romos állapotba juttatott B-kate-
góriás műemlék épületek megmentését 
és állagfelmérését foglalták a költségve-
tésbe, jövőre pedig következhet a Bolyai 
téri ingatlan.

Keresztes Gyula műépítész szerint a vár-
megyeházaként ismert épület legrégebbi 
része már az 1600-as évek vége felé állt. Egy 
részét Szalai György birtokolta, akit 1711-

ben felségsértés vádjával elítéltek, tulajdo-
nát pedig Marosszék vármegye sajátította 
ki. Az épület fennmaradó részét a vármegye 
megvásárolta, azonban kicsinek és alkal-
matlannak bizonyult a hivatalok számára, 
ezért 1744–45-ben kibővítették. Közel egy 
évszázad múlva, 1838-ban a vármegye meg-
vásárolta a szomszédos telket a Református 
Kollégiumtól, és egy további szárnyat épí-
tettek az épülethez. Ebben alakították ki a 
nagy gyűléstermet és a börtönt.

 » ANTAL ERIKA

Egyelőre szünetelnek a munkálatok, de 
hamarosan folytatják a bözödújfalusi 

Összetartozás templomának építését, ame-
lyet az időjárási viszontagságok, a világjár-
vány, valamint adminisztratív akadályok 
is lassítottak. A templomot a falurombolás 
szimbólumaként emelik, felekezeti hova-
tartozás nélkül lesz mindenki temploma, a 
vízzel elárasztott egykori Bözödújfalu léte-
zésére, illetve tragédiájára emlékeztet majd. 
Hamarosan szerződést kötnek a kivitele-
zővel, az építkezés folytatódhat. Az alapo-
zással elkészültek, a falak felhúzásához is 
hozzáláttak, amikor különböző okok miatt 
le kellett állni az építkezéssel. Nemrég le-
kövezték a tó partján az épülő templomhoz 
vezető utat, az építkezést is körbekerítették – 
tudtuk meg Csibi Attilától, Erdőszentgyörgy 
polgármesterétől.

Augusztus első szombatján 
találkoznak
A Maros megyei település elöljárója el-
mondta, jó ideje áll a munka, de most már 
egyenesben vannak, áthidalták az akadá-
lyokat, megkötik a szerződést a kivitelező-
vel. Az anyagi keret rendelkezésükre áll, az 
új engedélyeket is beszerezték, most van 
soron a tervek összehangolása – mondta 
az elöljáró. Érdeklődésünkre, hogy körül-
belül mikorra készül el a templom, Csibi 
Attila azt felelte: nem szeretne jóslatokba 
bocsátkozni, de bízik benne, hogy ezek 
után már folyamatosan halad az építkezés. 
Míg tavaly a koronavírus-járvány miatt csak 
szűk keretek közt emlékeztek az elárasztott 
Bözödújfalura, idén készülnek, hogy au-
gusztus első szombatján, a hagyományok-
nak megfelelően megtartják a nagyszabású 
találkozót. „Az egykori falu szélén felállított 
emlékparkban római katolikus, református, 
unitárius és zsidó egyházi szertartással em-
lékeznek az egykori falura, annak lakóira” 
– mondta Csibi Attila.

Kopjafa a kopjafafalu faragóinak
Így sem fog hiányozni az újdonság az ese-
ményről: Szombatfalvi József unitárius 
esperes, Bözödújfalu szülötte lapunknak 
elmondta, nagyobb méretű kopjafát ké-
szít, amelyet augusztus első szombatján 
szeretne felállítani az emlékparkban. Ki-
fejtette, azoknak a fafaragóknak szeretné 
megörökíteni a nevét, akik hozzájárultak 
a kopjafafalu felállításához. „Összesen 64 
fafaragóról van szó az egész Kárpát-meden-
céből, nevük vagy nevük kezdőbetűje lehet, 
hogy ott áll az általuk kifaragott kopjafán, 
de kevesen szokták elolvasni. Most egy 
táblára kerülnek fel a nevek ezen a nagy 
méretű kopjafán, hogy tudja mindenki, aki 

arra jár, kik voltak a fafaragói a Bözödújfalu 
utcáit, házait, iskoláit, templomait jelképe-
ző kopjafáknak” – magyarázta az esperes. 
Szombatfalvi József megerősítette a polgár-
mester szavait: valóban nem volt cél, hogy 
a találkozóra elkészüljön az Összetartozás 
temploma, annak majd külön ünnepséget 
rendeznek, ha elkészült. A Bözödújfalusi 
Találkozón a kitelepítettek mellett a leszár-
mazottak és a velük együtt érző ismerőseik 
és barátaik is jelen szoktak lenni. Sokan 
térnek haza a határokon túlról is, illetve 
azokról a településekről, ahová annak ide-
jén elköltöztek: Erdőszentgyörgyről, Szé-
kelykeresztúrról, Sepsiszentgyörgyről és az 
ország más részeiből. Az elpusztított falu 

jelképévé vált, és évekkel korábban ösz-
szeomlott katolikus templom helyére 2018. 
augusztus első szombatján tették le az Ösz-
szetartozás templomának alapkövét, ame-
lyet 2019-ben szerettek volna felszentelni. 
A templom valamennyi vallási felekezet 
számára használható lesz, misét, istentisz-
teletet, megemlékezést tarthatnak benne. 
Bözödújfalu mellett 1975-ben kezdődött a 
625 méter hosszú, 28 méter magas gát épí-
tése. A felduzzasztott Küsmöd-patak vize 
a nyolcvanas években elárasztotta a falut, 
amelynek lakóit a szomszédos települések-
re költöztették, sokan közülük külföldre 
távoztak, a világ több mint 30 országába 
szóródtak szét.

Várni kell még a bözödújfalusi Összetartozás templomának elkészültére

Alkotók kedvelt helye. A képzőművészek mindössze havi 2 300 lejt fi zetnek az ingatlanért

Az eltűnt település. Bözödújfalut a felduzzasztott Küsmöd-patak vizével a nyolcvanas években elárasztották, a lakosokat elköltöztették
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