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Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyű lésről szóló 2012. évi XXXVI . törvény 42. .§ (8) bekezdésében foglalta k
szerint a hozzám intézett „Mit kíván tenni a kormány a muzsalyi romtemplom állagmegóvása

érdekében?” című , K/8753. számú írásbeli kérdésére az alábbi választ adom .

A külhoni magyar közösségek identitásának megőrzése érdekében végzett munkánk
során kiemelt figyelmet fordítunk a határon túl fellelhető épített kulturális örökség
védelmére. Ezen emlékhelyeink megóvásának és megismertetésének el ősegítése
érdekében indítottuk útjára a Rómer Flóris Tervet .

A kismuzsalyi templom kitűnő építőanyagainak köszönhetően az épület pusztulása ne m
drasztikus mértékű, de várhatóan egyre gyorsuló . folyamat, ezért állagmegóvása
indokolt és időszerű feladat, amelynek előkészítését a Magyar Kormány megkezdte . A
Miniszterelnökség háttérintézménye, a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi Közpon t
a határon túli magyar vonatkozású kulturális örökség megóvására indított programjának
részeként 2015-ben elkészíttette a Budapesti M űszaki Egyetem bevonásával a templom
részletes építészeti dokumentációját, amely a további kutatás és konzerválás kiindulás i
alapja. 2015 márciusában a Teleki László Alapítvány a Forster Központtal
együttműködve elvégezte az épület környezetének és a templom belsejéne k
megtisztítását az elburjánzott növényektől . A munkálatok célja az volt, hogy lehetővé
tegyék a felmérési munkálatok .elvégzését. 2015 áprilisában a templom falai köré
állványzatot emeltek.
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A Miniszterelnökség megbízásából a Teleki László Alapítvány magyarországi é s

kárpátaljai régészek közreműködésével 2016 első félévében megkezdi a rom régészeti

kutatását. A tudományos előkészítést követően határozhatók meg a pontos célkit űzések ,

beleértve az építmény konzerválásának módját és a beavatkozások mértékét . 2016-ban

megtörténik a templomhajó környezetében lehulló kövek kiemelése, összegyűjtése,

osztályozása .

A tervek szerint 2017-ben a Rómer Flóris Terv keretében visszaépítésre kerülnek a

templomhajó lehullott kövei, és a templomra az eredeti geometriának megfelelő
védőtető kerül. Ennek eredményeként a Munkácsi Római Katolikus Püspökségge l

konzultálva zarándokhelyként szabadtéri misék helyszínéül szolgálva a templo m

szakrális funkciót kap majd .

Bízom abban, hogy az eddig elvégzett és a tervezett munkálatok hozzásegítenek ahhoz ,

hogy a kismuzsalyi romtemplom a jövőben is a kárpátaljai magyar közösség egyik

szimbolikus helyszíne maradjon, történeti, valamint építészeti értékével hozzájáruljon

nemzeti örökségünkhöz .

Budapest, 2016 . február 19 .

dr. Semjén Zsol t
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Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat 2 .

melléklét 43: póntjáb,n foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm

Sneidér Tamás (Jobbik) országgyűlési képviselő „Mit kíván tenni a kormány a muzsalyi

romtemplom állagmegóvása érdekében?” című , K/8753. számú írásbeli választ igényl ő

kérdésére adott válaszomat.

Budapest, 2016. február 19 .

Tisztelettel :

dr. Semjén Zsolt
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