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1990. május 12-én, Orbán Ba-
lázs halálának 100. évfordu-
lója alkalmából a keresztúri 

gimnázium újra felvette az Orbán 
Balázs Gimnázium nevet. 2004-
ben az unitárius egyház visszakapja 
és tulajdonába veszi az ingatlant. 
2006-ban az épületet, illetve az uni-

tárius gimnáziumot Báró Orbán 
Balázs Unitárius Gimnázium névre 
igyekeznek keresztelni, ám a ható-
ságok ezt nem engedik, mondván, 
hogy már működik a városban egy 
Orbán Balázs nevét viselő iskola. 
Így nevezik el az unitárius gimná-
ziumot Berde Mózesnek, és ettől a 
pillanattól már két iskola működött 
az épületben: az unitárius gimnázi-
um és az Orbán Balázs Gimnázi-
um. Ebben a helyzetben utóbbinak 
egy megoldása maradt: új helyet 
keresni magának. A Hargita utcá-

ban, a Zeyk Domokos Iskolaköz-
pont mögött találnak is területet, a 
hétvégén pedig már avathatták is új 
épületüket. 

Folytathatják a munkát
Markó Béla miniszterelnök-he-

lyettes, Pásztor Gabriella oktatás-
ügyi államtanácsos, Király András 
államtitkár, Burus Siklódi Botond, a 
Romániai Magyar Pedagógusok Szö-
vetségének új elnöke, Lászlófy Pál, 
az RMPSZ tiszteletbeli elnöke, Bor-
boly Csaba, a megyei tanács elnöke 
és Ferencz S. Alpár megyei főtanfel-
ügyelő, illetve a csurgói, sárospataki 
és soproni küldöttség társaságában 
ünnepelt a város és iskola vezetősége, 
diákok, tanárok, érdeklődők. Szabó 
Miklós igazgató ünnepi beszédében 
azt emelte ki, hogy hosszú és fárad-
ságos évek után egy otthonteremtő 
munka végéhez érkeztek. „Amikor 
elhagyni készültünk a helyet, me-
lyet szinte hetven évig magunkénak 
éreztünk, tudtuk, hogy csak a falak 
változnak, az Orbán Balázs Gimná-
zium az marad, ami volt” – osztotta 
meg az igazgató, majd hozzátette: 
„Jólesik ránézni az épületre, mely le-
hetővé teszi, hogy folytassuk a mun-
kát.” Markó Béla beszédében kitért 
arra, hogy az elmúlt években sok ün-
nepi alkalmon, sok avatón vett részt, 
ám ezek közül kevés volt új oktatási 
intézmény, inkább az elvett épületek 

újraindítását ünnepelték. A minisz-
terelnök-helyettes azt is említette, 
hogy a törvényes keretek most már 
adottak az új intézmények létrehozá-
sára, szakemberek kellenek. 

Borboly Csaba ünnepi beszédét 
egy fontos ténnyel indította: „Itt 
nem volt pótérettségi, van itt minő-
ség. Ezt kell megtartani.” A megyei 
tanács elnöke azt is említette, Buda-
pestnek, Brüsszelnek nem volt fon-
tos ez a több millió lejes beruházás, 
csak a bukaresti politikusoknak. 
„Mi csak magunkra számíthatunk” 
– jelentette ki, majd az iskola ve-
zetőségéhez fordulva közölte: „Jó 

látni, hogy Önök dolgoznak, akar-
nak.” Borboly beszéde végén egy 
székely zászlót adományozott az is-
kolának, és kérte: tegyék is majd ki. 

Az ünnepi beszédeket követően 
Rafai Emil polgármester egy jelké-
pes kulcsot adott át az iskola veze-
tőségének, majd így szólt: „Hosz-
szas volt a vajúdási folyamat, ám a 
lényeg, hogy a gyerek egészséges.” 
A meghívottak átvágták az ünnepi 
szalagot, majd az iskola nyugdíjba 
vonuló igazgatója, Gergely György 
márványtáblát leplezett le a bejá-
ratnál. Az iskolaavató kulturális 
műsorral ért véget. 
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> Véget ért a homoródalmási barlang-
fesztivál. Véget ért az immár több mint tíz éve 
rendszeresen megszervezett barlangfesztivál 
Homoródalmáson. A négynapos rendezvény 
nagyon sok változatos programot kínált a fa-
luba látogatóknak. Többek közt volt utcabál 
Olti Attilával és zenekarával, kabaré, népviseleti 
parádé, minifoci-bajnokság és az ünnepség záró-
akkordjaként az immár hagyománnyá vált szü-
reti bál. Vasárnapra a rendezvény kiköltözött a 
községtől hat kilométerre található Karácsony-

gáthoz, ahol szabadtéri színpadon zajlottak 
tovább a kulturális műsorok, de ezenkívül volt 
főzőverseny, vetélkedő és lovasbemutató is. A 
vállalkozó kedvűek kilátogathattak az Orbán 
Balázsról elnevezett barlangba is. A rendezvény 
szervezője Homoródalmás Község Önkor-
mányzata volt. A rendezvény keretében avatták 
fel Homoródalmás multifunkcionális sport-
központját is. A néptáncelőadásokkal tarkított 
ünnepi eseményen a számos meghívott vendég 
mellett részt vett a település apraja-nagyja. Rigó 
Mihály helyi polgármester köszöntőjét követő-
en a sportbázis megépítését 100 000 lejjel támo-

gató Hargita Megye Tanácsa részéről Borboly 
Csaba elnök köszöntötte az esemény résztvevőit, 
köztük a község testvértelepüléseinek és Hargita 
megye testvérmegyéjének, Hajdú-Bihar megye  
hivatalos delegációját.

Előadóest a könyvtárban. Szerdán hatkor 
mutatják be a székelyudvarhelyi városi könyv-
tárban Turi Bálint előadóművész Ajtót nyitok 
című verses előadóestjét. A Tomcsa Sándor 
színház meghívottja Csurulya Csongor ren-
dezésében József Attila, Dsida Jenő és Márai 
Sándor verseiből ad elő egy csokorravalót. 

Turi egyéni előadóestjén Márai Sándor Ma-
gyar emberek, Dsida Jenő De Ti nem láttok 
engem, Közeleg már, Tudom az ösvényt, Utó-
hang, valamint József Attila A kozmosz éneke, 
Munkás, Ars poetica, Nyár volt, Bibliai, Egy 
ifjú párra, Semmi, Ajtót nyitok, Amint betört..., 
Magyarország messzire, Érik a fény, Riának hí-
vom, Gyémánt című költeménye hangzik el. A 
könyvtárban még „kétszer nyitnak ajtót”: szep-
tember 8-án és 9-én egyaránt délután hattól. A 
belépőjegy 10 lejbe kerül. Jegyeket előzetesen 
a színház jegypénztárában lehet vásárolni, hét-
köznapokon 11–14 és 15–17 óra között.

Meg kellett volna szüntetni augusz-
tus elején az udvarhelyi vámőrsé-
get, de az igényekre való tekintettel 
szeptember elsejétől újra hivatalo-
san működik az intézmény – jelen-
tette be Bíró Barna Botond, az ud-
varhelyi szenátori iroda vezetője és 
Ambrus István, a megyei vámőrség 
igazgatója sajtótájékoztatón.

Berkeczi Zsolt

A székelyudvarhelyi vámőrséget 
az Adó- és Pénzügyi Hivatal 
(ANAF) hivatalos döntésé-

nek értelmében augusztus 8-tól meg 

kellett volna szüntetni – tudatta Bíró 
Barna Botond. Arra való tekintettel, 
hogy a megye külkereskedelmének 
90 százalékát Székelyudvarhelyen 
bonyolítják le, a városban működő 
nagyobb vállalkozások segítséget kér-
tek dr. Verestóy Attilától, s a szenátor 
közbenjárására sikerült elérni, hogy 
a vámőrség továbbra is zavartalanul 
működhessen.

Vámirodaként működött Udvar-
helyen a vámhatóság, ezt a törvény-
határozat miatt felszámolták, ezért 
a továbbiakban vámpontként fog 
működni – tudatta Ambrus István. 

Tulajdonképpen semmilyen válto-
zás nem történik, mert továbbra is 
az udvarhelyi munkaponton zajlik 
majd a cégek gazdasági tevékenysége. 
Hat ember dolgozik a helyi vámpont-
nál, összhangban a csíkszeredai és 
gyergyószentmiklósi munkapontok-
kal. Az igazgató elmondta, a vámte-
vékenységhez tartozik a postán levő 
külkereskedelmi tevékenység is, tehát 
magánszemélyek csomagcseréje is itt 
fog zajlani, ami azért fontos, mert sen-
kinek sem kell majd a megyeszékhely-
re utaznia egy csomag felvételére vagy 
feltevésére.

MeG akarták Szüntetni

Helyén marad az udvarhelyi vámhivatal

hirdetés

A Zeyk domokos iskolaközpont mögött találták meg a gimnázium helyét


