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Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,

az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyű lésrő l szóló 2012 .
évi XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánunk intézni Semjé n
Zsolt tárca nélküli miniszterhe z

„Megőrizzük az utókornak a kazettás mennyezetéről elhíresült, XIII . században épült
bánffyhunyadi református templomot? ”

címmel .

A benyújtott kérdésünkre a választ írásban várjuk .

Tisztelt Miniszter Úr !

A földrajzi helyzete és mérete alapján is Kalotaszeg központjának számító Bánffyhunya d
közepén áll az a XIII . században épült nagyméretű református templom, amely a segesvár i
Felvinci mester és Umling Lőrinc keze munkáját dicsér ő nagy felületű, változatos mintázatú
kazettás mennyezeteiről lett méltán híres és kedvelt állomása a Székelyföld irányába tartó
utazóknak.

A kalotaszegi hímzett kézimunkákkal (varrottasokkal) gazdagon díszített templombels ő
sajnosa gyakori beázások miatt siralmas látványt mutat, a rendelkezésre álló források pedi g
pusztán a tüneti kezelést teszik lehetővé, így a kazettás mennyezetek és a falak állag a
folyamatosan romlik. A trianoni békediktátum következtében külhonivá vált magya r
közösségek identitásának megőrzése, az asszimiláció megakadályozása szempontjából
kiemelt jelentőségű az épített kulturális örökség védelme, különösen az ilyen és ehhez hasonl ó
esetekben, mikor a kizárólag magyarok által .látogatott szakrális helyről, jelesül egy
református templomról van szó .

Értesüléseink szerint a Magyar Kormány a központi költségvetés terhére eddig is támogatta a
bánffyhunyadi református templom állagmegóvását, de a templom megőrzéséhez
elengedhetetlenül szükséges lenne átfogóbb munkálatok elvégzése, amelyet az
egyházközösség és a templomot látogató hívek nem tudnak teljes egészében finanszírozni .



Miniszterelnök-helyettes úr közbenjárásában bízva, kérjük a kormányt, hogy segítsen a
bánffyhunyadi református templom utókornak történ ő megőrzésében, amely a többségében
magyarok lakta Kalotaszegen a magyar nyelv-, de egyébiránt a helyi néprajzi sajátosságo k
ápolásának és megjelenítésének is színtere .

Várjuk megtisztelő válaszát !

Tisztelettel,

Mirkóczki Ádám

Jobbik Magyarországért Mozgalom
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