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• Külsőleg is indokolt-
nak tűnt a csíkszeredai 
Szent Kereszt-templom 
tornyának felújítása, 
de sokkal inkább a 
belső szerkezet megy-
gyengülése sürgette 
a plébániát a munká-
latok mihamarabbi 
elkezdésére. Az állvá-
nyozás már kész van, 
a munkálatokat pedig 
még a tél beköszön-
te előtt be szeretnék 
fejezni.

KOR P O S AT T I L A

A Szent Kereszt-templom 
építését 1751-ben kezdték 
el, és noha négy év alatt 

felépítették, végül 1758-ban fejez-
ték be a munkálatokat. A templom 
tornyát sosem újították fel telje-

sen, csupán időnként újrafestették 
a bádogborítást. A belső szerkezet 
meggyengülése ellenben sokkal 
inkább indokolttá tette a közbelé-
pést. „Két évvel ezelőtt mérték fel a 
Szent Kereszt-templom tornyának 
állapotát, amelynek belső szerke-
zete rohamos romlásnak indult az 
utóbbi időben” – vezette fel érdek-
lődésünkre Darvas-Kozma József, a 
Szent Kereszt- templom plébánosa, 
címzetes esperes. Mint kiderült, az 
épület kétszázhetven éves császár-
fáit a szú tette tönkre, továbbá az 
esővíz is több helyen befolyt az épü-
letbe a második világháború alatt 
keletkezett, golyó ütötte nyomokon. 
Ha ez nem lett volna elég, a torony 
gömb fölötti része is megroskadt és 
megdőlt a templom hajója felé, ami 
szabad szemmel is észrevehető.

Nem veszik le a tornyot

A plébánia vezetője tudatta, tavaly 
kezdték el a hivatalos ügymenetet 
a tervek készítésével és az enge-

délyeztetéssel, majd idén nyáron 
kezdték el beszerezni a szükséges 
építőanyagokat. „A kivitelezővel 
történt egyeztetések nyomán az el-
ső számítás az volt, hogy a tornyot 
leemelik, viszont a torony falába 
a régi, még mindig jó állapotú ge-
rendák be vannak falazva, amelyet 
nem szerettünk volna megbontani, 
így elvetettük ezt az ötletet, és ma-
radtunk a modern megoldás, az áll-
ványozás mellett” – közölte az egy-
házi vezető. A munkálatokat egy 
helyi építkezési vállalkozás 
fogja elvégezni, az espe-
res reményei szerint még 
a tél beállta előtt, ennek 
érdekében a munkaerőt 
is átcsoportosította a cég. 
A felújítás anyagi vonza-
tairól a plébánia vezetője 
elmondta, Hargita Megye 
Tanácsánál tavasszal nyertek pá-
lyázatot a munkálatok költségeire, 
amit nemrég egy második támoga-
tási kérelem is követett. „Ezenkívül 
az egyházközség híveinek segítsé-
gét is kérjük. Nehéz a járványhely-
zetben előzetes költségvetéseket 
készíteni, de bízunk benne, hogy 
segítséggel végül minden a helyére 
kerül” – fogalmazott Darvas-Koz-
ma József.

A templomtorony is megdőlt
Közbelépésre volt szükség a helyreállítás érdekében

A torony megdőlése szabad szemmel is 

látható volt
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K U DE L Á S Z NÓB E L

N agyrészt befejeződött a szejke-
fürdői kapusor konzerválásra 

szoruló darabjainak restaurálása, 
tudtuk meg Miklós Zoltántól, a Haáz 
Rezső Múzeum igazgatójától. Domo-
kos Levente restaurátor két éve hét, 
idén pedig további öt székely kaput 
hozott rendbe, egyik azonban na-
gyobb beavatkozásra szorul. „A sor-

ban a tizenötödik kapunál statikai 
problémák vannak, tehát valószínű-
leg az egyik kapulábat cserélnünk 
kell” – magyarázta a múzeumigaz-
gató. Azt is megtudtuk tőle, hogy a 
Fuss Neki! program keretében 5000 
lejnyi összeget szándékoztak ösz-

szegyűjteni egy tizenhetedik kapu 
felállítására, végül közel 5500 gyűlt 
össze. Ezt még saját forrásokból ki-
pótolják, és várhatóan tavasszal fel-
állíthatják majd azt a székely kaput, 
amelyet a Kolumbán-Antal család 
adományozott a múzeumnak.

Értékmentés

A szóban forgó műtárgyat id. Kolum-
bán-Antal József vásárolta meg évek-
kel ezelőtt, mert külföldre akarták 
azt vinni. „Teljesen más a jelentősége 
egy székely kapunak a nagyvilágban, 

és egészen más itt, a székely kapuk 
országában” – indokolta döntését. 
A műtárgyat egy saját tulajdonában 
lévő zetelaki kávézó kertjébe költöz-
tette, ám miután eladta a vállalko-
zást, megbeszélte a vásárlóval, hogy 
a székely kaput megtarthassa. Ekkor 
határozta el a család, hogy a Haáz 
Rezső Múzeumnak ajándé-
kozzák – magyarázta id. 
Kolumbán-Antal József. 
Miklós Zoltán elmondta, 
hogy a kaput a jelenlegi be-
tonlábak helyett kőlábakra 
helyezik majd, restaurál-
ják, és a zsindelyezését is 
felújítják. A munkálatokhoz 
szükséges tervek elkészítése, engedé-
lyek igénylése már folyamatban van. 
„Úgy terveztük, hogy jövő március 
végén szedik szét a kaput Zetelakán, 
és a projektet április elején zárjuk” – 
tette hozzá a múzeumigazgató.

Utolsó telét tölti Zetelakán a Szejkefürdőre szánt székely kapu
• Közel százötven éves székely kapu kihelyezésének 
költségére pályázott a székelyudvarhelyi Haáz Rezső 
Múzeum munkaközössége a Székelyudvarhelyi Kö-
zösségi Alapítvány Fuss Neki! programjának legutóbbi 
kiadásán. A célösszeget túlteljesítették, és a tervek 
szerint a jelenleg Zetelakán lévő kapu tavasszal Szejke-
fürdőre kerül, az Orbán Balázs sírjához vezető sétányra.

Ez a közel százötven éves székely 

kapu kerül tavasszal az Orbán Balázs 

sírjához vezető sétány elejére
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