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Tizenöt évvel a kérés után 
visszaszolgáltatták a refor-
mátus egyháznak a nagye-
nyedi vár részét képező 
Bethlen-kastélyt, amelyet 
szeretnének felújítani. A res-
titúció pozitív előrelépés az 
utóbbi évek stagnálásában.

» MUNKATÁRSUNKTÓL

Ú jra az Erdélyi Református 
Egyházkerület tulajdonába 
kerül a nagyenyedi vár ré-

szét képező Bethlen-kastély – kö-
zölte a Református.ro. Kató Béla 
püspök közölte, az egyház szeret-
né ezt az épületet is lehetőségei 
szerint felújítani, rendbe tenni. Az 
Erdélyi Református Egyházkerület 
honlapjának tegnapi tájékoztatása 
szerint az illetékes restitúciós bi-
zottság a visszaigénylés után tizen-
öt évvel döntött az egyház javára. A 
nagyenyedi vár északi falánál álló 
történeti múzeum egykor fejedelmi 
kastély volt, majd a kollégium tu-
lajdonába került, és az intézmény 
használta. Az ingatlant 1948-ban 
államosították, utána alakították 
történelmi múzeummá. Egy 2012-
ben indított tatarozással kívül 
nagyrészt felújították, belül vi-
szont nem haladtak a munkálatok, 
így azóta nem működhetett benne 
a közgyűjtemény.

Kató Béla püspök a kastély visz-
szaszolgáltatásával kapcsolatban 
elmondta, örülnek a döntésnek, 
hiszen így egységes lesz a város 
központjában a mag, ahol a tör-
ténelmi épületek – a református 
templom, valamint a kollégium és 
a hozzá tartozó épületek – vonzó-
vá teszik a települést a látogatók 
számára is. „Szeretnénk ezt az 
épületet is lehetőségeink szerint 
felújítani, rendbe tenni, ahogyan 
a többi ingatlant is” – idézte a 
Református.ro a püspököt. Az 
egyházkerület a kollégium javí-
tása és bővítése után a Bethlen 
utca tanári lakásait és a 14. szá-
zadi református templomot, va-
lamint a megvásárolt 19. századi, 
kisebb evangélikus templomot is 
felújítja. Kató Béla hozzátette, a 
nagyenyedi városvezetéssel eddig 

KATÓ BÉLA REFORMÁTUS PÜSPÖK ÉS LŐRINCZ HELGA ALPOLGÁRMESTER IS ÖRÜL A RESTITÚCIÓNAK

Az egyházé az enyedi Bethlen-kastély
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is” – idézte a 
Református.ro a 
püspököt. 

sikeresen tudott együttműködni 
az egyházkerület, hiszen az önkor-
mányzat is fontosnak tartja az épü-
letek rendbetételét, hasznosítását, 
és azt is elismeri, hogy a jogos tu-
lajdonosokat illetik az ingatlanok.

Az egyházkerület régóta nem 
kapott vissza jelentősebb épületet, 
így a Bethlen-kastély restitúciója 
pozitív előrelépés az utóbbi évek 
stagnálásában. A határozat szerint 
az egyházkerületnek tulajdonos-
ként köteles tíz évre megőriznie 
az épület rendeltetését, tehát to-
vábbra is múzeumot működtetni 
az ingatlanban. Lőrincz Helga, 
Nagyenyed alpolgármestere örö-
mét fejezte ki a visszaszolgáltatás-
sal kapcsolatban, az önkormányzat 
jó szándékát pedig az is kifejezi, 
hogy a határozat kiadásakor ígére-
tet tettek: nem fellebbeznek a dön-
tés ellen. Lőrincz Helga hozzátette: 
az egyházkerülettel együtt tervez-
nék a jövőt, szeretnének értékes 
történelmi múzeumot működtetni 
a városban. Az alpolgármester az 
MTI-nek elmondta: a történeti mú-
zeum tárgyai jelenleg nincsenek 
kiállítva. A város várja a felújítás 
befejezését, hogy a múzeum visz-
szaköltözhessen. „Arra kértük az 

egyházat, hogy kössünk hosszabb 
távú partneri szerződést, és keres-
sük meg a felújítás befejezéséhez 
szükséges forrásokat – jelentette ki 
az alpolgármester.

Az egykori fejedelmi palota visz-
szaszolgáltatása már csak amiatt 
is örvendetes, mivel a nagyenyedi 
önkormányzat korábban felújítot-
ta a várfalat és annak valamennyi 
bástyáját, és uniós forrásokból 
jelenleg zajlik a református vár-
templom restaurálása. Így a vá-
ron belül az egykori múzeumnak 
otthont adó épület lett volna az 
egyetlen, mely felújításra szorul, 
a restitúcióval ennek a korszerű-
sítése is megoldódott. Nagyenyed 
RMDSZ-es alpolgármestere koráb-
ban a Krónikának úgy nyilatko-
zott, hogy a városvezetés szeretné 
teljesen felújítani a városközpon-
tot, a Bethlen-kollégium, a Beth-
len-utca és a vár korszerűsítése 
után a városháza előtti parkolót 
is felszámolnák, és a vár körül 
gyalogövezetet alakítanának ki. 
A Fehér megyei kisváros vezetése 
azt reméli, hogy a Torda–Szászse-
bes-autópálya hiányzó szakaszá-
nak átadásával az iskolavárost is 
jóval több turista keresi majd fel.

» KRÓNIKA

A Szent Márton napi búcsú kere-
tében szentelték újra vasárnap a 

moldvai Nagypatakon (Valea Mare) a 
magyar állam támogatásával restau-
rált római katolikus műemlék templo-
mot. A legrégebbi moldvai római ka-
tolikus fatemplomként nyilvántartott 
műemlék újraszentelésén Iosif Păuleț 
jászvásári püspök köszönetet mon-
dott a Magyarország képviseletében 
jelen levő Zákonyi Botond bukaresti 
nagykövetnek a műemlék megmenté-
séért. Pogár László, a Moldvai Csángó-
magyarok Szövetségének (MCSMSZ) 

elnöke az MTI-nek elmondta: ez az 
első alkalom, amikor magyarországi 
támogatással műemléket újítanak fel 
Moldvában, egy csángók által lakott 
településen. Hozzátette: a parányi fa-
templom újraszentelésén mintegy 25 
pap és több száz hívő vett részt. Úgy ér-
tékelte: a felújítás és az avatás hozzájá-
rult a magyar érzelmű csángók mold-
vai elismertségének a növeléséhez.

A felújítás során megerősítették a 
templom alapját, kicserélték a kor-
hadt gerendákat, szarufákat és más 
faelemeket, és újrafödték tölgyfa 
zsindellyel az épületet. Az MCSMSZ 
által koordinált műemlék-felújítást 

75 ezer euróval támogatta a magyar 
külügyminisztérium. Zákonyi Botond 
nagykövet az MTI-nek elmondta: az 
egyházi liturgia román nyelven zaj-
lott, de Pogár László MCSMSZ-elnök 
és ő maga is mondott pár mondatot 
magyarul is. Hozzátette: ez a legke-
letebbi, Szent Mártonnak szentelt 
katolikus templom, és a korai keresz-
ténység idején Savarián, a mai Szom-
bathelyen született Szent Mártonra 
egy kicsit magyar szentként is szokás 
tekinteni, noha jóval a honfoglalás 
előtt élt. A Nagypatak és Forrófalva 
(Fărăoani) közös temetőjében álló 
parányi fatemplomban csak kivételes 

alkalmakkor tartanak szertartásokat. 
Mindkét településen nagyobb temp-
lomok épültek.

Petru-Iulian Bucur muzeológus ta-
nulmánya szerint Forrófalván 1420-
ban husziták telepedtek le. A telepü-
lést 1435-ben említik először, és a helyi 
hagyomány szerint ekkor épült a kis 
fatemplom is, melynek első írásos em-
lítése 1605-ből való. Az idők során a kis 
templomot többször újraépítették. A 
templom nyugati ajtaját a muzeológus 
feltételezése szerint az 1745 és 1762 kö-
zötti javításkor alakították ki. Az ajtón 
ma is elolvasható a „Bálint Márton csi-
nálta” fába vésett felirat.

Megújult Csángóföld legrégebbi római katolikus műemlék temploma

» Iosif Păuleț 
jászvásári püs-
pök köszönetet 
mondott a Ma-
gyarország kép-
viseletében jelen 
levő Zákonyi 
Botond bukaresti 
nagykövetnek a 
műemlék meg-
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Új köntöst kaphat. Az enyedi vár északi falánál álló történeti múzeum egykor fejedelmi kastély volt

» RÖVIDEN

Heti tízezer euróval akartak
megvesztegetni egy határőrt
Az Országos Korrupcióellenes 
Ügyosztály (DNA) ügyészei tegnap 
két férfi t őrizetbe vettek azzal a 
gyanúval, hogy meg akartak vesz-
tegetni egy határrendészt. A két 
gyanúsított több tucat migránst 
akart becsempészni az ország és 
az Európai Unió területére Szerbi-
ából, a határőrt pedig arra kérték, 
mellőzze feladatát és heti több 
alkalommal engedjen belépni 
illegális bevándorlókat. Cserébe a 
határrendész 10 ezer eurót kapott 
volna hetente, azaz 100 eurót 
minden egyes beengedett mig-
ránsért, ugyanis az embercsem-
pészek 25 embert hoztak volna 
heti négy turnusban. A felajánlott 
egyezség szerint a „szállítmányt” 
meghatározatlan időre tudták 
volna biztosítani. A DNA te-
mesvári kirendeltsége 24 órára 
őrizetbe vette a két gyanúsítottat, 
a férfi akat kenőpénz felajánlá-
sával és ebben való bűnrészes-
séggel vádolják, az ügyészek 
kérték az előzetes letartóztatásba 
helyezésüket a Temes megyei 
törvényszéktől. A DNA szerint a 
bűncselekményre több bizonyíték 
is van, a két gyanúsított ugyanis 
vasárnap találkozott a határőrrel.

Lezuhant az aradi városháza
felújításán dolgozó munkás
Súlyosan megsérült és kómába 
esett egy 37 éves munkás, aki 
megközelítőleg tizenkét métert 
zuhant az aradi városháza hom-
lokzatának támasztott állvá-
nyok egyikéről. Az Arad Megyei 
Területi Munkaügyi Felügyelőség 
tegnapi közlése szerint a mun-
kás éppen a tetőn dolgozott, 
amikor az állvány egyik kötele 
elszakadt.  Livia Pescar, az Arad 
megyei rendőr-főkapitányság 
szóvivője elmondta, hogy a 
balesetet a helyszínen tartóz-
kodó szemtanúk jelentették az 
112-es sürgősségi hívószámon. 
„A baleset helyszínére a rendőr-
ség és egy mentős csapat sietett, 
amely megállapította, hogy az 
áldozat egy 37 éves, Dúd faluból 
származó férfi , aki az építőanya-
gok szállítására felszerelt lift tel 
zuhant le, miközben az épület 
tetőjavításán dolgozott. A férfi t 
eszméletlenül szállították kór-
házba” – közölte Livia Pescar. 
A rendőrség gondatlanságból 
származó testi sérülés ügyében 
vizsgálódik. 
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