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Nemcsak egy vallási szentély, 
az Isten háza újul most meg, 
hanem létrejön egy 21. század-
hoz méltó, avantgárd vallási 
és kutatóközpont, örmény és 
római katolikus gyűjtőlevéltár 
és könyvtár is – mutatott rá 
Kelemen Hunor miniszterel-
nök-helyettes a felújított sza-
mosújvári ferences templom 
és kolostor pénteki ünnepé-
lyes átadásán.

 » KRÓNIKA

Megújult a Kolozs megyei Sza-
mosújváron a 18. század-
ban barokk stílusban épült 

ferences templom és kolostor, ame-
lyet a pénteki ünnepélyes műszaki 
átadást követően Kovács Gergely 
gyulafehérvári érsek, Kelemen Hu-

nor miniszterelnök-helyettes és Cse-
ke Attila fejlesztési miniszter nyitott 
meg jelképesen a katolikus hívők 
és a turisták előtt. Az RMDSZ elnö-
ke a közösségi oldalán is gratulált 
a szamosújvári közösségnek és plé-
bánosának, akik a sorssal dacolva 
„nagyot álmodtak”, szakembereket 
fogadtak, csapatot gyűjtöttek, és fel-
újították a város egyik legértékesebb 
barokk műemléképületét. „Ennek 
a lelkes hozzáállásnak pedig meg-
lett az eredménye: nemcsak egy 
vallási szentély, az Isten háza újul 
most meg, hanem létrejön egy 21. 
századhoz méltó, avantgárd vallási 
és kutatóközpont, örmény és római 
katolikus gyűjtőlevéltár és könyvtár 
is” – mutatott rá az MTI szerint Ke-
lemen Hunor.

A 2001 óta plébániatemplomként 
szolgáló egykori ferences templom 
és kolostor felújítását és idegenfor-
galmi értékesítését főleg az Euró-
pai Regionális Fejlesztési Alapból 

pénzelték, de regionális jelentőségű 
műemlék épületként román álla-
mi kiegészítő fi nanszírozásban is 
részesült, a regionális jelentőségű 
műemlék épületek felújítását célzó 
program keretében. A beruházás 
értéke megközelítette a 21 millió 
lejt. A felújítás fővállalkozója, a 
KÉSZ Románia építőipari vállalat 
értékesítési vezetője, Sárosi Béla 
építőmérnök a kolozsvári Szabad-
ság című napilapnak az átadás előtt 
elmondta: többfajta beavatkozást 
kellett végrehajtani a szamosújvári 
épületegyüttesen, volt alapmegerő-
sítés, rendkívül nagy mennyiségű 
falképet kellett restaurálni, a fűtés-
technikát meg kellett oldani a pad-
lófűtéstől a kolostorrészben találha-
tó fürdőkig, továbbá kiállítótereket 
kellett kialakítani, világítástechni-
kát megoldani. 

A külső-belső felújítás során tel-
jes burkolatcserét kapott a torony, 
új az óraszerkezet és a megtisztított 
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Mertek nagyot álmodni Szamosújváron

Isten megújult háza. Többfajta beavatkozást kellett végrehajtani a szamosújvári épületegyüttesen
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harangok tartószerkezete, a ha-
rangozást új automata berendezés 
biztosítja. A szakember szerint 25 
teherautónyi galambtrágyát és 
galambtetemet kellett elszállíta-
niuk, a tetőszerkezet faanyagának 
körülbelül 20 százalékát kicserél-
ték. A templomhajóban restaurál-
ták a falkép- és mennyezetfestést, 
megtisztították, újrapácolták a 
bogárrágta padokat, kicserélték 
a kőburkolatokat, a padok alatti 
részre padlófűtést vezettek be, a 
főoltár is teljes restauráláson esett 
át, kiegészítették a hiányzó eleme-
ket. Újrafedték és vonóvasakkal a 
templomhoz erősítették az utólag 
épült, megsüllyedt Lorettói kápol-
na boltíves tetőszerkezetét. Kita-
karították, lekövezték és korszerű 
világítással látták el a kriptát. Az 
alagsort a mozgássérültek lift tel is 
megközelíthetik, mely a kripta, a 
földszint és az első emeleti orató-
rium között közlekedik.

Az épületegyüttes kolostorré-
szében újravakolták a szobákat, a 
folyosón az ablakokat kicserélték 
hőszigetelt, a templom stílusához 
igazodó nyílászárókra. A szobák 
kiállítóterekre jellemző jó világí-
tástechnikát kaptak, megújult a 
padolás: bizonyos cellákban masz-
szív tölgypadló, a folyosón fenyő-
ből készült padló van. Megújult 
a templom- és kolostorrész fűtés-
technikája, elektromos rendszere, 
az épületegyüttesbe monitorozó 
rendszereket, 60 biztonsági kame-
rát építettek be. A felújítást kezde-
ményező, a pályázatokat előkészí-
tő és lebonyolításukat felügyelő 
Küsmődi Attila plébános szerint 
Szamosújváron jelenleg kevesebb 
mint négyszáz római katolikus és 
közel száz örménykatolikus él. A 
felújított épületegyüttesben több 
közösségi terem, levéltár, könyv-
tár és múzeum is helyet kapott, 
a templom és a tetőtér a turisták 
előtt is nyitva lesz.

 » Az egykori 
ferences temp-
lom és kolostor 
felújítása főleg 
az Európai Regi-
onális Fejlesztési 
Alap támogatá-
sából valósult 
meg, de román 
állami kiegészítő 
fi nanszírozásban 
is részesült. A 
beruházás értéke 
megközelítette a 
21 millió lejt.
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Kovács István sepsiszentgyörgyi 
lelkészt, közügyigazgatót válasz-

totta a következő hat évre püspökké 
szombaton a Magyar Unitárius Egyház 
(MUE) élére a két helyszínen – Kolozs-
váron, a belvárosi unitárius templom-
ban, illetve Budapesten, a Bartók Béla 
Unitárius Egyházközség templomá-
ban – egyidejűleg ülésező tisztújító 
zsinat. Az ülések résztvevői között 
távközléses kapcsolat biztosította az 
együttes tanácskozás feltételeit.

Az Unitárius.org honlapon olvasha-
tó életrajza szerint Kovács István 1959-
ben született Kőhalomban, 1978-ban 
Sepsiszentgyörgyön érettségizett. A 
kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 
Unitárius Karán végzett tanulmányai 
befejeztével Marosvásárhelyen, Sep-
siszentkirályon, Sepsiszentgyörgyön 
teljesített lelkészi szolgálatot, 1990-
1993 között az újraalakult Országos 
Dávid Ferenc Ifj úsági Egylet első el-

nöke, 1998-tól az Unitárius Lelkészek 
Országos Szövetségének elnöke volt. 
Közben önkormányzati tanácsosként 
is dolgozott, szerepet vállalt a Székely 
Nemzeti Tanács megyei és a Magyar 
Polgári Párt sepsiszentgyörgyi szerve-
zetének vezetőségében is.

Kovács István egyetlen jelöltként 
pályázott a püspöki tisztségre, ame-
lyet 2008 óta Bálint Benczédi Ferenc 
töltött be. Az ő püspöki szolgálata ide-
jén valósult meg a – trianoni határok 
által megosztott – erdélyi és magyar-
országi unitáriusok újraegyesülése 
a Magyar Unitárius Egyház kereté-
ben. A választási eredmények beje-
lentését követően a leköszönő püspök 
üdvözölte Kovács István újonnan 
megválasztott egyházfőt, a MUE 32. 
püspökét, aki a zsinat előtt szolgálati 
esküt tett. A zsinati ülést megelőzően 
pénteken főtanácsi ülést is rendeztek, 
amely megerősítette a magyarországi 
egyházkerület főtisztségviselőinek 
(Kriza János püspöki helynök, Elekes 

Botond egyházkerületi főgondnok) 
megbízatását. A Főtanács megválasz-
totta az egyház új főtisztségviselőit: 
a két főgondnokot (dr. Sándor Krisz-
tina, Farkas Emőd), a főjegyzőt (Rácz 
Norbert Zsolt) és a közügyigazgatót 
(Lőrinczi Lajos), valamint a középfo-
kú fegyelmi bíróság tagjait.

Az unitárius egyházat az 1520 körül 
Kolozsváron született Dávid Ferenc 
erdélyi reformátor alapította. Az uni-
tárius vallás egyetlen isteni személyt 
ismer el, az unitárius templomok bejá-
ratánál gyakorta olvasható az „egy az 
Isten” felirat. Az erdélyi országgyűlés 
1568-ban hozott vallásügyi határozata 
a világon először foglalta törvénybe a 
lelkiismereti és a vallásszabadsághoz 
való jogot. Ez az egyetlen erdélyi ala-
pítású magyar történelmi egyház álla-
mi elismeréséhez vezetett. A Magyar 
Unitárius Egyházat a trianoni határok 
osztották fel magyarországi és erdélyi 
egyházra, amelyek 2012 júniusában 
döntöttek újraegyesülésükről.

Unitárius püspökké választották Kovács István sepsiszentgyörgyi lelkészt

Megválasztották. Kovács István a következő hat évben 
unitárius püspökként tevékenykedik




