
A z avatóünnepségeken részt vett 
Grezsa István, Szabolcs-Szat-

már-Bereg megye és Kárpátalja 
együttműködésének fejlesztéséért 
és a Kárpát-medencei Óvodafejlesz-
tési Program koordinálásáért felelős 
miniszteri biztos, Molnár Andrea, 
az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány 

elnöke, Vass Imre Makfalva 
polgármestere, Kátai Attila, 
az Erdélyért Polgári Egye-
sület elnöke, valamint az 
óvodások, azok szülei, hoz-
zátartozói. Mindkét óvoda 
a makfalvi Wesselényi Mik-

lós Általános Iskolához tar-
tozik, és ahogy az igazgató, Albert 
Csilla a Székelyhonnak elmondta, 

óriási a jelentőségük a sportpályák-
nak, hiszen a gyerekek már kisko-
rukban megismerkedhetnek a spor-
teszközökkel, nem lesz számukra 
idegen azok haszálata. Hármasfalu-
ban Grezsa István miniszteri biztos 
beszélt a mindennapos testmozgás-
ra, a különböző sportágak, röplab-
da, kézilabda, labdarúgás, tollaslab-
da, tenisz alapjainak elsajátítására 
létrehozott pálya jelentőségéről, a 
14 285 000 forint értékű beruházás-
ról, amely a pályát, a hozzá tartozó 
eszközkészletet, az óvodapedagógu-
sok oktatását, valamint a pályához 
tartozó karbantartógépet fedezte. 
Elmondta, mennyire fontos, hogy a 
gyerekek anyanyelven tanuljanak 

már az óvodában is, hogy ugyanúgy 
folytassák tanulmányaikat az elemi 
és a középiskolában, valamint az 
egyetemen is. 

Új lehetőségek

Vass Imre polgármester köszönetét 
fejezte ki a hozzájárulásért, amiért 
a községben két ovi-sportpályát is 
sikerült létrehozni. Fontosnak tartja, 
hogy a sportolást már óvodáskor-
ban elkezdjék a kisgyerekek, ezek 
a pályák pedig új lehetőségeket, új 
kezdetet jelentenek – tette hozzá. 
A Hármasfaluban felavatott pálya 
a 488. – emelte ki Molnár Andrea, 
felidézve, hogy tíz évvel ezelőtt 

miként indult a program. „Rájöt-
tünk arra, hogy mindenhol építünk 
sportpályákat, de addig senki nem 
gondolt arra, hogy az óvodásoknak 
van a legnagyobb szükségük erre” 
– mondta, hozzátéve, hogy ebből 
az elgondolásból hozták létre egy 
évtizede az Ovi-Sport Közhasznú 

Alapítványt. A makfalvi óvoda ha-
sonló sportpályával, hasonló értékű 
beruházással gazdagodott, ott is ün-
nepi körülmények között adták át. 
Ugyanakkor felavatták az uniós tá-
mogatásból felújított, korszerűsített 
óvodaépületet is. 

Antal Erika

#értékmentés  #harangtorony  #sporteszközök
ferde torony

be
ru

há
zá

s
2021.  OKTÓBER 7. ,  CSÜTÖRTÖK A K T U Á L I S 5

Megmentik a „ferde tornyot”
Épített örökségük állagmegőrzésébe fogtak az udvarhelyszéki faluban, Sükőben
• Mostanra csak a 
33-as községi út irá-
nyába dőlő robusztus 
harangtornya maradt 
meg az 1800-as évek-
ben épült egykori sükői 
református templom-
nak, de ehhez a mai 
napig ragaszkodnak a 
helyiek, akik a rossz 
idő közeledtével rend-
szerint megkongatják 
a harangokat. A torony 
megőrzése érdekében 
kezdett munkálatokba 
a Farcád–Sükő Refor-
mátus Egyházközség.

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

A látogató számára rögtön feltű-
nik a Felsőboldogfalva község-
hez tartozó, alig több mint száz 

lakóval rendelkező Sükő felszegi ré-
szén még álló robusztus torony, amely 
a 33-as számú községi út irányába van 
megdőlve. Minapi ottjártunkkor jófor-
mán le sem sikerült fényképeznünk a 
tornyot, máris megszólítottak minket 
az építmény szomszédságában élők, 
akik jó néven véve érdeklődésünket 
szívesen meséltek róla.

A templom megmaradt része

Kovács Imre, aki a harangozásba 
is be szokott segíteni, elmondta 

nekünk, hogy valójában egy refor-
mátus templom megmaradt részé-
ről van szó. Annak az épületnek a 
hajó részét már a hetvenes-nyolcva-
nas években el kellett bontani, mert 
a föld mozgása miatt annyira meg-
repedeztek a falai, hogy használata 
életveszélyessé vált. „Annyira nagy 
volt a baj, hogy a kezeink már be-
fértek a repedésekbe” – fogalma-
zott. Látván, hogy a torony is eldől-
ni készül, úgy döntöttek az akkori 
idősek, hogy néhány méternyi falat 
lebontanak a felső részről, majd 
ismét befedik az építményt, hátha 
így megmarad. Bár időközben ne-
hézségek árán, de sikerült egy új 
templomot építeni a faluban, az ak-
korra már „sükői ferde toronyként” 

emlegetett építmény nem maradt 
funkció nélkül. Kovács Imre rámu-
tatott, a mai napig megkondulnak 
a benne lévő harangok akkor is, ha 
veszély van a településen, vagy ha 
éppen „nagyidő” közeleg és oszlat-
ni szeretnék a felhőket.

Az épület történetéről

Az alacsony lélekszám ellenére min-
dig is erős közösség volt Sükőben, 
amit mi sem mutat jobban, mint 
hogy összefogásuknak köszönhe-
tően jelenleg az ötödik református 
templomban tarthatják az isten-
tiszteletet – jelentette ki lapunknak 
Szász Lóránt Levente lelkész. Mint 
mondta, korábban már négy temp-

lom is épült a faluban, ezek több-
sége a földmozgások áldozata lett, 
de volt olyan is, amelyikbe villám 
csapott bele. A helyiek adománya-
inak köszönhetően azonban min-
dig sikerült újat építeni. A cikkünk 
témáját képező egykori templom 
1844-re épült fel, ám ez források hi-
ányában nem volt egyszerű feladat, 
így huszonhat évig folytak a mun-
kálatok. Közmunka zajlott, illetve a 
feljegyzések szerint az emberek még 
Nagyenyedig is elmentek pénzt kér-
ni a nemes célra. Felszentelése után 
a talaj mozgása, illetve egy föld-
rengés miatt folyamatosan romlott 
az épület állapota, míg az 1970-es 
évekre annyira rossz lett a helyzet, 
hogy a hajórészt el kellett bontani. A 

vastag falakkal rendelkező torony, 
ha az eredeti méretéhez képest bon-
tottak is le belőle, máig fennmaradt, 
és használatban van.

Megőrzik, fejlesztenék

Szász Lóránt Levente közölte, min-
denképp szerették volna megmen-
teni a jellegzetes építményt, ezért 
a református egyház a magyar kor-
mányhoz fordult segítségért, amit 
meg is kaptak. Ennek, továbbá az 
egyháznak, valamint a helyiek ado-
mányának köszönhetően elkezdőd-
hetett a torony állagmegőrzése, ami 
egyebek mellett a tetőszerkezet, 
illetve a feljáratok felújításá-
ból és vakolásból áll. Persze 
a harangok továbbra is ott 
maradnak. A lelkipásztor 
arra is kitért, hogy időköz-
ben a falu látványosságává 
nőtte ki magát a ferde to-
rony, így hosszú távon gon-
dolkodva ebbéli szerepét is megerő-
sítenék. Szeretnék ugyanis egyfajta 
kilátóvá alakítani, ahová a turisták 
is szívesen felmennének, valamint 
a környezetét is rendeznék. Ez nyil-
ván jelentősebb munka, így várni-
uk kell vele, amíg sikerül előterem-
teni a szükséges anyagi forrásokat. 
Egyelőre megteszik, amit lehet, 
remélik, hogy így stabil marad az 
épület – „bár ebben sohasem lehe-
tünk biztosak, hiszen azt mondják, 
hogy amíg a sükői asszonyok a pia-
con árulták a cseresznyét, a házuk 
egy centit csúszott” –, ami szeren-
csére 1977 óta nem mozdult el. 

Zsombori Levente felsőboldog-
falvi polgármestertől is érdeklőd-
tünk a munkálatokról; mint mond-
ta, ők is fontosnak tartották a torony 
megőrzését, így helyi pályázataik 
révén igyekeztek segíteni.

Hosszú távú tervek is vannak, de egyelőre 
állagmegőrzés zajlik a toronynál

▾  F O T Ó :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó

Ovi-sportpályán fejleszthetik képességeiket a legkisebbek
• Makfalván és Hármasfaluban avattak szerda délután 
ovi-sportpályát, ahol 50, illetve 40 kisgyerek fejleszthe-
ti készségeit, sajátíthatja el a különböző sporteszközök 
használatát.

Új sportpályával gazdagodott 
Hármasfalu óvodája 

▸  FOTÓ: HAÁZ VINCE




