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• Egyelőre szünetel-
nek a munkálatok, de 
hamarosan folytatják 
a bözödújfalusi Össze-
tartozás Templomá-
nak építését, amit az 
időjárási viszontagsá-
gok és a világjárvány 
mellett adminisztratív 
akadályok is lassí-
tottak. Hamarosan 
szerződést kötnek a 
kivitelezővel, és foly-
tatódhat az építkezés.

A N T A L  E R I K A

A z alapozással elkészültek, a 
falak felhúzásához is hoz-
záláttak, amikor különböző 

okok miatt le kellett állni az építke-
zéssel. Nemrég lekövezték a tó part-
ján az épülő templomhoz vezető utat, 
valamint az építkezést is körbekerí-
tették – tudtuk meg Csibi Attilától, 

Erdőszentgyörgy polgármes-
terétől, aki a Székelyhon 
érdeklődésére elmondta, jó 
ideje áll a munka, de most 
már egyenesben vannak, 
áthidalták az akadályokat, 
következik a szerződés meg-

kötése a kivitelezővel. Az anyagi 
keret megvan, az új engedélyeket is 
beszerezték, most van soron a tervek 
összehangolása – fejtette ki az elöl-
járó. Kérdésünkre, hogy körülbelül 
mikorra készül el a templom, Csibi 
Attila nem akart időpontot megjelöl-
ni. Mint fogalmazott, nem szeretne 
jóslatokba bocsátkozni, de bízik ben-

ne, hogy ezek után már folyamatosan 
halad az építkezés.

Augusztus első szombatján 
találkoznak

Míg tavaly a koronavírus-világjár-
vány miatt csak nagyon szerényen 
emlékeztek az elárasztott Bözödúj-
falura, csupán az elszármazottak 
jöttek el, idén arra készülnek, hogy 
augusztus első szombatján a hagyo-

mányoknak megfelelően megtart-
ják a Bözödújfalusi Találkozót. Az 
egykori falu szélén felállított emlék-
parkban római katolikus, reformá-
tus, unitárius és zsidó egyházi szer-
tartással emlékeznek meg a ma már 
nem létező faluról, annak lakóiról. 
„Igaz, hogy az idei találkozóra sem 
készül el az Összetartozás Templo-
ma, de ez nem is volt cél, mert jobb, 
ha alapos és minőségi munkát vé-
geznek” – mondta Csibi Attila.

Kopjafa a kopjafafalu 
faragóinak

Így sem fog hiányozni az újdon-
ság az eseményről, hiszen Szom-
batfalvi József unitárius esperes, 
Bözödújfalu szülötte lapunknak 
elmondta, egy nagyobb méretű 
kopjafát készít, amelyet augusztus 
első szombatján szeretne felállíta-
ni az emlékparkban. Ahogy a Szé-
kelyhonnak jelezte, azoknak a fa-

faragóknak szeretné megörökíteni 
a nevét, akik hozzájárultak a kop-
jafafalu felállításához. „Az egész 
Kárpát-medencéből összesen 64 
fafaragóról van szó, akiknek a 
neve vagy nevének a kezdőbetűje 
lehet, hogy ott van az általuk ki-
faragott kopjafán, de azt kevesen 
szokták elolvasni. Most egy táb-
lára 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 jelké-
pező kopjafáknak” – magyarázta 
az esperes.

Szombatfalvi József megerősítet-
te a polgármester szavait: valóban 
nem volt cél, hogy a találkozóra el-
készüljön az Összetartozás Templo-
ma, annak majd külön ünnepséget 
rendeznek, ha elkészült. A Bözöd-
újfalusi Találkozón a kitelepítettek 
mellett a leszármazottak és a velük 
együttérző ismerősök, barátok is 
jelen szoktak lenni, sokan térnek 
haza a határokon túlról is, illetve 
azokról a településekről, ahova an-
nak idején elköltöztek: Erdőszent-
györgyről, Székelykeresztúrról, 
Sepsiszentgyörgyről és az ország 
más részeiből.

Az elpusztított falu jelképévé 
vált és évekkel korábban összeom-
lott katolikus templom helyére 
2018. augusztus első szombatján 
tették le az Összetartozás Temp-
lomának alapkövét, amelyet 2019-
ben szerettek volna felszentelni. A 
templom valamennyi vallási fele-
kezet számára használható lesz, 
misét, istentiszteletet, megemlé-
kezést tarthatnak benne. 

Az épülő Összetartozás Temploma madártávlatból
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F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

„Eléggé viharvert évad végéhez ér-
tünk, hiszen a járványügyi helyzet 

nem tette lehetővé, hogy 
úgy vigyük azt végig, 
ahogy szerettük volna” – 
fogalmazott Nagy Pál szín-
házigazgató. Mint mondta, 
ettől függetlenül izgalmas, 
a kreativitásukat próbára 
tevő időszakon vannak túl, 

hiszen kirakatszínházat, vi-
deós és tantermi előadásokat állítot-
tak össze. Dálnoki Réka, a színház 

művészeti igazgatója rámutatott, az 
elmúlt évadban, ha nem is a beterve-
zetteket, de nyolc előadást sikerült 
bemutatniuk.

Az új évadról

Nagy Pál közölte, a járványügyi 
helyzet miatt nem volt mit tenni, az 
előző évadban eltervezett előadások 
egy részét elhalasztották, ennek ge-
rincét a most következő időszakban 
fogják megvalósítani. Az említett 
időszakra ismét nyolc előadással 
készül a színház, egyebek mellett 
megtartják a DráMa fesztivált is. A 
bemutatott művekről részletes tájé-

koztatót közöl majd a társulat. Fon-
tos tudni, hogy az elmaradt előadá-
sokat is igyekeznek pótolni. 

A július 19. és augusztus 22. kö-
zött megvásárolt bemutatóbérlet 
kedvezményesen 60 lejbe kerül 
majd, míg a többi bérlet ára felnőt-
teknek 45 lej, nyugdíjasoknak és 
vidékieknek 40 lej, nyilván ezek is 
kedvezményesen. Az említett idő-
szak végétől októberig a bemutató-
bérlet 75 lejbe kerül, a felnőtt 60 lej, 
míg a nyugdíjas, vidéki bérlet ára 
45 lej lesz. Aki támogatni szeretné a 
színházat, 300 lejért vásárolhat me-
cénás bérletet, ugyanakkor a sza-

bad bérletekért 70 lejt kérnek. A fel-
nőttbérletek tartalmazzák egyebek 
mellett az Uz Bence, a Haramiák, 
a Furcsa pár, Kaiser TV és a Száll a 

kakukk című előadást. Az is kide-
rült, hogy a korábbi diákbérletekkel 
kapcsolatos elmaradásokat várha-
tóan novemberben fogják pótolni.

Nyolc bemutatót terveznek – újabb évadra készül a Tomcsa Sándor Színház
• A járványügyi óvintézkedések miatt embert próbáló 
időszakon van túl a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor 
Színház, amely már készül a 2021–2022-es évadra.

Színházi tudnivalókról tájékoztattak. 
Zajlanak a próbák az új évad előadásaira

▸  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

Várni  kell a templomszentelésre
Egy ideig állt a munka az Összetartozás Templománál, de hamarosan folytatják




