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Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

„Miért nem segíti "A 300 éves hódmezővásárhelyi Református Ótemplom
örökségértékeinek megóvása, a bemutatóhely látogatóbarát fejlesztése" cím ű projekt
megvalósítását a Néprajzi Múzeum?” címmel, a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kíváno k
benyújtani dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszterhez . Kérdésemre a választ írásban
kérem !

Tisztelt Miniszter Úr!

A Hódmezővásárhelyi Ótemplomi Református Egyházközség a DAOP-2 .1 .18-09-2009-001 5
kódszámú, "A 300 éves hódmez ővásárhelyi Református Ótemplom örökségértékeine k
megóvása, a bemutatóhely látogatóbarát fejlesztése" cím ű pályázat keretében 207 millió forint
vissza nem térítendő támogatásban részesült az Ótemplom bels ő felújítására .

A pályázat támogatott része a korábbi – 1896 után állami tulajdonban kerülő – bútorzat
restaurálása és templomban történő kiállítása (festett karzatmennyezet táblák, karzat mellvér t
táblák, szószék és Mózes-szék restaurálása) . Ezek a tárgyak állami, illetve önkormányzati
tulajdonban – a Néprajzi Múzeum és a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum
kezelésében – vannak, tehát szétszórva, nem egységesen és csak részeiben láthatóak . A
tárgyak nagyobb része a raktárakban restaurálásra vár.

A múzeumok vezetőivel történt korábbi egyeztetések során arra a megállapításra jutottunk ,
hogy a projekt megvalósítása érdekében ezeket az állami, illetve önkormányzati tulajdonba n
levő tárgyakat először egyesíteni szükséges . Az ideális az lenne, ha a Néprajzi Múzeum
átadná és kivezetné leltárából, a Tornyai János Múzeum pedig átvenné és bevezetné a
leltárába a műtárgyakat, majd restaurálásra kerülnének, végül megállapodás formájában a z
Ótemplom felújítását követően (projektzárás 2012 . augusztus 31 .) egészében, eredeti
helyükön kiállításra kerülnének .

A Tornyai János Múzeum igazgatója, Dr. Nagy Imre többször jelezte a Néprajzi Múzeum felé
az egyesítés szándékát, azonban sem az igazgató úr, sem a pályázat kedvezményezettje, Bán
Csaba lelkipásztor kérésére nem történt érdemi el őrelépés az ügyben .

A pályázat megvalósítását a Néprajzi Múzeum akadályozza, mivel az építész a
restaurátorokkal történő egyeztetés hiányában a kiviteli terveket nem tudja maradéktalanul a
belső építészetre elkészíteni .



Tisztelt Miniszter Úr !

A projekt megvalósításának határideje vészesen közeleg, azonban a Néprajzi Múzeu m
veszélyezteti annak sikerességét .

Kérem, szíveskedjen megvizsgálni, mi az oka annak, hogy a Néprajzi Múzeum nem segíti a
kedvezményezett Hódmezővásárhelyi Református Ótemplomi Egyházközség pályázati
törekvéseit.

Várom Miniszter Úr megtisztel ő válaszát és intézkedését.

Budapest, 2011 . november 17 .
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