
A szentábrahámi unitárius templom
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Újra égre néz a templomtorony
Hálaadás a szentábrahámi unitárius templom állagmentő munkálataiért

M O L N Á R  M E L I N D A

M inden korosztály szívéhez 
szólt Gyerő Dávidnak, a 
Magyar Unitárius Egyház 

főjegyzőjének szószéki be-
széde, amelynek vezérmo-
tívuma Molnár Ferenc A Pál 
utcai fi úk című ifj úsági regé-
nyének grundja volt. A grund 
élettere volt a valahai fi úk-
nak, ahol megerősödött iden-
titásuk, közösségre leltek, él-

ményeket gyűjtöttek, és amiért, 
mint közös értékükért, áldozatokat 

hoztak. A templom hasonlóképpen 
az egyetemes, örök emberi formá-
lódás helye, amelyet nem a kövek, 
hanem köveket kifaragók magyar és 
unitárius identitása tesz „grunddá”, 
önazonosságot megtartó térré. Lás-
suk meg és értékeljük mai grundja-
inkat – buzdított Gyerő Dávid.

A templom évszázadai

Berei István helyi lelkész felidézte, 
miért különleges ez a Gagy menti 
műemléktemplom. Ma is Templom-
földnek nevezik a 12. századi ere-
detű, 13. században bővített, majd 
1802-ben elbontott templom helyét. 

A falu központjában található isten-
háza 1803 és 1811 közötti megépíté-
sét II. József német-római császár, 
magyar és cseh király türelmi ren-
delete tette lehetővé. Fából készült 
berendezését öt különböző korban 
festették. A kazetták egy része a 16. 
századból, a korábbi templomból 
való, ezek mintájára készültek 1813-
ban az újabbak; az orgonaház 1848-
ban, a karzat 1911-ben, a padok és a 
padhátak pedig 1988-ban festődtek.

Csapadékszegény években a pa-
tak szintje csökken, a talaj szivacso-
sodása miatt pedig a torony süllyed. 
A 2014-es szárazság következtében a 
templomtorony 73 cm-rel tért el a füg-

gőlegestől, és egy idő után húzta ma-
gával a templomtestet is. Előbb hét és 
fél méteres támfalakkal erősítették 
meg a tornyot, majd a templomtetőn 
állították meg a további romlást. A 
műemléktemplomra fordított legna-
gyobb összegek a földben és a tetőté-
ri szigetelésben vannak – mutatott rá 
a lelkész. Majd köszönetet mondott 
mindazoknak, akik állhatatosan ki-
tartottak a munkában és önzetlenül 
támogatták azt: a keblitanácsnak, a 
gondnokoknak, a harangozónak és 
a gyülekezet tagjainak. Továbbá a 

bukaresti vallásügyi államtitkárság, 
Magyarország kormánya, a Magyar 
Unitárius Egyház és Hargita Megye 
Tanácsa tekintette közös ügynek a 
templom megmentését. 

Fodor Tamás, Magyarország 
Csíkszeredai Főkonzulátusának 
konzulja is jelen volt az esemé-
nyen. Mint mondta, Magyarország 
nemzeti közösségének erős bás-
tyája Székelyföld: nehéz körül-
mények között is tovább viszik az 
anyanyelvet, a hagyományt mint 
közös magyar értéket. 

MOLNÁR MELINDA

Simon a tizenkét apostol egyike ,
az apostol listákon kananeusként 

szerepel, ami születési helyére utal. 
Lukács evangélistánál és az Apos-
tolok cselekedeteiben zelóta, azaz 
buzgó, rajongó, ami politikai múltjá-
ra utalhat: a zelóták mozgalma fegy-
verrel küzdött a római hódítók ellen, 
a leigázott zsidók felszabadításáért. 
Működéséről, mártírhaláláról csak a 
legendája tudósít. Neve keresztnév-
ként is gyakori volt régen, ma inkább 
a belőle képzett családnevekben 
fordul elő: Simon, Simonka, Sinkó, 

Sinka, Simó, valamint településne-
vekben, mint Szentsimon, Csíkszent-
simon, Nyárádszentsimon.

Szent Júdást a Tádé melléknévvel 
különböztették meg a Jézust eláruló 
Júdástól. Anyja talán Mária Kleofe, a 
Szűzanya közeli rokona volt. 
Együtt álltak a Golgotán 
Krisztus keresztje mellett. 
Mártírhalálukról egyik ha-
gyomány azt mondja, hogy 
mindkettőjüket kettéfűrészel-
ték, a másik szerint Simont keresztre 
feszítették. A védelmükbe ajánlott 
templomok együtt viselik a nevüket. 
A kivégzés eszköze miatt a favágók vé-
dőszentjei. De hozzájuk fohászkodnak 
a reumás fájdalmaktól szenvedők is.

Kettős apostolünnep

Ünnep

H I R D E T É S

Társaságunk, a Haemmerling Group Logistic Kft. csíkszerdai székhelyű, magyar-német többségi tulajdonú cég, a nemzetközi 

fuvarozásban, fuvarszervezésben, logisztikában  több mint 10 éve tevékenykedő és dinamikusan fejlődő vállalat.

PROJEKT-KONTROLLER/MENEDZSERASSZISZTENS MUNKATÁRSAT KERESÜNK.
Feladatai:
• kamionparkkal kapcsolatos adminisztrációs feladatok

• menetlevelek elemzése, fogyasztás számolás, napi díjak számolása stb.

• kapcsolattartás a gépjárművezető kollégákkal az adminisztrációval kapcsolatban

• kimutatások készítése Excelben, adatbázisok kezelése , elemzése

• kalkulációk, fedezeti  számítások, egyéb kontrolling feladatok végzése

• előkönyvelési feladatok végzése

• adminisztráció, ügyintézés

• manager asszisztensi feladatok végzése

• kamionparkkal kapcsolatos adminisztrációs feladatok, és az erre vonatkozó ügyek intézése a gépjárművezető kollégákkal

• kimutatások készítése Excelben, adatbázisok kezelése, elemzése

• kalkulációk, fedezeti  számítások, egyéb kontrolling feladatok elvégzése

• adminisztráció, előkönyvelés, ügyintézés

• kapcsolattartás az ügyfelekkel, partnerekkel.

Ideális jelöltünk:
• hasonló vagy gazdasági területen végzett 3 éves munkatapasztalat

• kiváló Excel ismeret

• szakirány: pénzügy, gazdálkodás, management, könyvelés előny

• könyvelési, ügyviteli gyakorlat: előny

• analitikus gondolkodás, elemzőképesség

• pontos, precíz munkavégzés

• román nyelv kiváló ismerete

• angol nyelv ismerete (német nyelv ismerete előnyt jelent)

• nyitott, rugalmas, tanulni vágyó személyiség

• „B”-kategóriás jogosítvány

Elvárások: felsőfokú végzettség, hasonló vagy gazdasági területen végzett 3 éves munkatapasztalat, kiváló Excel ismeret,

analitikus gondolkodás, jó elemző képesség, precíz munkavégzés, a román nyelv kiváló ismerete, angolnyelv-tudás (min. középszint), 

nyitott, rugalmas, tanulni vágyó személyiség, „B”-kategóriás jogosítvány.

Előny: gazdasági, pénzügyi, menedzsment, könyvelési szakirányú végzettség, könyvelési, ügyviteli gyakorlat, a német nyelv ismerete.

Amit biztosítunk: versenyképes jövedelem, fejlődési lehetőség egy kiváló csapatban.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, 

a fenti elvárásoknak eleget tesz és szívesen 

csatlakozik csapatunkhoz, szíveskedjen 

fényképes önéletrajzát és motivációs levelét  
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e-mail-címre elküldeni, vagy a cégünk 

székhelyére eljuttatni (Csíkszereda, Hargita u. 

122. sz., I. em., a Ford képviseleten belül).

• Szent Simon és Szent Júdás (Tádé) apostolok ünnepét
a néphit a tél kezdetének tartja, ekkor ér véget a „vénasz-
szonyok nyara”. A brit szigeteken régen szerelemjósló
nap is volt, hasonló a mi Szent András-napunkhoz.

Templombúcsúk

Gyergyóalfaluban a plébániatemplom búcsús szentmiséje, amelynek 
szónoka Borka Ernő marosfői plébános lesz, ma 11 órakor kezdődik. Esztel-
neken ugyanabban az időpontban Kovács József, a kézdivásárhelyi Boldog 
Özséb plébánia segédlelkésze mondja a szentbeszédet.

• Korszerű eljárásokkal sikerült megállítani a torony dőlését, ugyanakkor négyév-
nyi munkálat nyomán kívül-belül megújult a szentábrahámiak unitárius műemlék-
temploma. Ezért szólt a hálaima, az áldáskérelem vasárnap.




