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Szobrot avatott Székely Mózesnek a Hargita megyei Siménfalván a Magyar Unitárius Egyház

Népe fölött őrködő székely fejedelem
Tömegkályha-építést 
tanítanak
Tömegkályha-építő képzést 
indít szeptember 28–30. kö-
zött Sepsiszentgyörgyön, a 
Kovászna megyei kereskedelmi 
kamara székhelyén az AgroSIC 
Közösségek Közti Társulás a vi-
dékfejlesztési programja révén. 
Az elméleti és gyakorlati okta-
tásra szeptember 21-ig lehet 
jelentkezni.
 „A Székelyföldön a hagyomá-
nyos típusú fűtési berendezés 
a fával, faforgáccsal táplálható 
csempekályha és az érckályha. 
Ezen fűtési módokhoz a tömeg-
kályha áll a legközelebb, amely 
pár évvel ezelőtt vált ismertté a 
térségben, költséghatékony és 
kiváló a hőtárolás szempontjá-
ból. A tanfolyamra jelentkezők 
pedig elsajátíthatják ennek el-
készítési módját elméletben és 
gyakorlatban egyaránt” – rész-
letezte Orbán Miklós, a megyei 
önkormányzat fenntartásában 
működő AgroSIC Közösségek 
Közti Társulás ügyvezető igaz-
gatója.

Kedvelt források vize 
vált ihatatlanná
Az idei nyár nagy esőzései mi-
att két Sepsiszentgyörgy közeli 
forrás vize is ihatatlanná vált. 
A háromszéki megyeszékhely 
önkormányzata éppen ezért 
arra hívja fel a figyelmet, hogy 
a megyei közegészségügyi igaz-
gatóság által végzett mikrobi-
ológiai vizsgálatok eredményei 
szerint a Honvéd forrás vize 
nem alkalmas emberi fogyasz-
tásra. Korábbi vizsgálatok során 
a Honvéd-forrás mellett levő 
Csaba-forrás vizéről is kiderült, 
hogy a minősége nem megfe-
lelő. A teljesen elárasztott Hon-
véd-forrásból viszont csak most 
tudtak mintát venni, de hasonló 
eredményre jutottak. 
Az önkormányzat arra figyelmez-
teti a városlakókat, hogy mind-
addig, amíg a Sugásfürdő felé 
vezető út mentén, a két forrásnál 
ott van a tiltó tábla, ne fogyasz-
szanak a vízből, mert káros lehet 
az egészségre. Emberi beavatko-
zással nem lehet fertőtleníteni a 
forrásokat, ki kell várni, amíg ma-
guktól megtisztulnak – mondják 
a szakemberek. 
A források környékét a polgár-
mesteri hivatal alkalmazottai 
folyamatosan takarítják. A labora-
tóriumi vizsgálatokat pedig majd 
megismétlik.
A városháza ugyanakkor arról is 
tájékoztatott, hogy a szemerjai 
Büdöskút csorgójából megfelelő 
minőségű víz folyik.
A sepsiszentgyörgyiek kedve-
lik a város környékén található 
források vizét, gyakran pillepa-
lackokban nagy mennyiségben 
hordják haza.

Jeles események fém-

jelzik az idei siménfalvi 

falutalálkozót: a Magyar 

Unitárius Egyház (MUE) 

jubileumi évének helyi 

megünneplése, illetve  az 

egyetlen székely és unitá-

rius fejedelem, Siménfalvi 

Székely Mózes 2,5 méte-

res szobrának leleplezése 

az alakuló emlékparkban.

Számos településről hívta egybe 
az unitárius templom harang-
ja az elvándoroltakat, hogy az 

otthon élőkkel együtt emlékezzenek 
meg történelemalakító elődeikről és 
találkozzanak falusfeleikkel.

Múlt, jelen, jövő

Az úrvacsoraosztásos szomba-
ti istentiszteleten – amelyen szép 
számmal vettek részt helybéli refor-
mátusok is – a gyülekezetet Jakab 
Imola lelkipásztor képviselte. Szó-
széki szolgálatában Kovács István 
sepsiszentgyörgyi lelkész, a MUE 
közügyi igazgatója a vallásszabad-
ság kihirdetésének 450. jubileumát 
méltatta. Az évforduló a múltidézés 
mellett a jelenre és a jövőre fókuszál. 
A megmaradás és hűség parancsát 
hangsúlyozta, úgy, ahogyan azt Dá-
vid Ferenc és a többi egyházvezető, 
valamint a hívek tették, akik kiáll-
tak az egyház és a nemzet ügye mel-
lett. Az úrvacsorai ágendában a falu 

szülötte, Sipos László firtosváraljai 
unitárius lelkész a hazatérés örö-
méről és a kitartás fontosságáról 
szólt: ezen a napon ugyanúgy lépett 
be a templomba, ahogyan régen tet-
te szüleivel, nagyszüleivel, rokonok-
kal és szomszédokkal. Szén Sándor 
helyi unitárius lelkésztől megtud-
tuk: legutóbb 2000-ben volt faluta-
lálkozó – nagy események örömei 
ültetik egymás mellé őket. Idén Ma-
gyarország kormányának támogatá-
sával megújult kívülről az unitárius 
istenháza. Buzdításképpen Mózes 
könyvéből idézett: „Térj vissza ha-
zádba, rokonságod közé, s jót teszek 
veled” (1 Móz 32, 10). Lőrinczi La-
jos, a székelyke-resztúri unitárius 
egyházkör esperese jézusi példázat 
nyomán emlékeztetett: a szülőhely 
jó atyaként tárt karokkal várja és fo-
gadja vissza gyermekeit. A templomi 

ünnepségen Bálint Hortenzia ének-
vezér által betanított műsorral ked-
veskedtek a gyermekek.

Siménfalvához kötődő életút

A székely fejedelem szobrának lelep-
lezéséhez a menet- és térzenét Nagy 
Levente vezényletével a keresztúri 
Polgári Fúvószenekar biztosította.
Az unitárius fejedelem életútját 
Gyöngyössy János történeti grafi-
kus és Bartha Levente ismertette. 
Zavaczki Walter Levente szobrász-
művész alkotását a helyi önkor-
mányzat finanszírozta. A szobrot 
Péter Zoltán polgármester és 
Szén Sándor leplezte le. A műsor-
ban közreműködött a kövesdi 
testvértelepülés alpolgármeste-
re, Kiszler Gyula és az énekkar, a 
székelyszentmihályi citeraegyüttes, 

Szén Csilla pedig Dsida Jenő Psal-
mus Hungaricus című versét sza-
valta el. Székely Mózes egyébként 
úgy kötődik az udvarhelyszéki te-
lepüléshez, hogy adománybirtokait 
Siménfalvára összpontosította, ud-
varházának alapjai még léteznek. 
Arcképe nem maradt fenn. Jellem-
zését Bethlen Farkas történetíró 
örökítette ránk. A kultúrotthonbe-
li közebéd után az iskola sportpá-
lyáján felállított színpadon Boda 
Csilla, Bálint Ilona és Tibódi Erika 
tanítványai szerepeltek. Fellépett a 
rugonfalvi Forgórózsák, valamint a 
székelykeresztúri Vadrózsák Nép-
táncegyüttes. Tábortűzzel és mu-
latsággal ért véget az ünneplés, a 
talpalávalót Jóni Géza és zenekara 
biztosította. 

MOLNÁR MELINDA

Főhajtás a nagy előd előtt Siménfalván. Székely Mózes fejedelem sokat tett a székelyek jogaiért

Új műhelyben készül a Krónika
Új helyszínen találják ezentúl kedves olvasóink, előfizetőink, ügyfeleink a Krónika kolozsvári szerkesztőségét. Lapunk 
eddigi, a kincses városi Onisifor Ghibu (Eperjes) utcából impozáns épületbe költözött, mégpedig a Ferdinand király 
(egykori Híd) utcában található Széki-palotába. (A 19. század végén épült, 125 évvel ezelőtt felavatott neogótikus 
épület felújítása nemrég kezdődött el). Szerkesztőségünket a 37. szám alatt, a második emeleten, a 14-es lakrészben 
találják (személyesen a kaputelefonnál jelentkezhetnek be), leveleiket, küldeményeiket postázzák a Regele Ferdinand 
37/14-es címre, postai irányítószám: 400027.
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FOTÓ: ROSTÁS SZABOLCS

Különbuszok 
a kolozsvári diákoknak
Kolozsvár önkormányzata kísérleti 
jelleggel olyan projektet indít útjá-
ra, amely a kisiskolások szállítá-
sát biztosítaná – olvasható Oláh 
Emese kincses városbeli alpolgár-
mester Facebook-oldalán. Első 
lépésben a járatok a Monostor, 
Mărăști, Hajnal és Györgyfalvi ne-
gyedet kötnék össze a központtal. 
A járatok a Nicolaie Bălcescu és 
az Avram Iancu iskolákig közle-
kednek, de természetesen minden 
központi oktatási intézménybe 
járó elemista (előkészítős, illetve 
I– IV. osztályos) gyerek is igény-
be veheti. Fontos, hogy ezeket a 
„Transport elevi” felirattal ellátott 
buszokat kizárólag a kisiskolások 
és kísérőjük veheti igénybe. A helyi 
rendőrség fokozottan felügyeli azt, 
hogy ne használja más a járműve-
ket, valamint azt, hogy biztonsá-
gosan megérkezhessenek a kis-
gyerekek az iskolába. Az indulási 
időpontokat az érintett iskolákkal 
egyeztetik. Amennyiben látható 
eredménye van a kezdeményezés-
nek, akkor a hálózatot kibővítik 
Kolozsvár más negyedeire is, így 
talán elkerülhető lenne a reggeli 
csúcsforgalom. Az alpolgármes-
ter arra biztat minden kisiskolást 
és szülőt, hogy bátran használja 
ezeket az iskolabuszokat, hiszen 
ez biztonságos, gyors és olcsó 
közlekedési lehetőség.




