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> Magasított gyalogátkelő. Lezárják 
mától az autós forgalmat Székely ud varhelyen 
a Tompa László utca és a Vár utca keresztező-
désétől, ugyanis az Eötvös József Mezőgaz-
dasági Szakközépiskola előtti gyalogátkelőt 
biztonságosabbá kívánja tenni a polgármeste-
ri hivatal. Az iskola előtt egy, az utca síkjából 
kiemelkedő gyalogátkelőt építenek, remélve, 
hogy az autósok kénytelenek lesznek a sebes-
séget csökkenteni. A munkálatokat három-
négy nap alatt tervezik befejezni a kivitelezők. 

Az utca lakói a Tompa László utcába a Vil-
lanytelep utca irányából hajthatnak be.  

> Mesefalu Oroszhegyen. A székely-
udvarhelyi Artera Alapítvány által hat évvel 
ezelőtt útjára indított hagyományteremtő 
Mesefalu Máréfalván alkotótábor az évek 
során kinőtte magát. Azóta különböző hely-
színeken, a helyi polgármesteri hivatalokkal 
közösen szervezték meg a programokat, a 
rendezvény Mesefalu Székelyföldön nevet 
kapott. A múlt héten Oroszhegyen a Dévai 
Szent Ferenc Alapítvány házában tevékeny-

kedtek, ahol a napközi otthonban szobabú-
tort festettek mesteremberek segítségével. 
Az alkotóhét során ugyanakkor más mes-
terségekbe is belekóstolhattak a gyerekek, 
alap- és középfokon nemezelést, fafaragást, 
bogozást és csipkeverést tanultak. . 

> Új híd épül. Székelyudvarhely ipari 
zónáját korábban a Bethlen negyedi lakók 
a Matrica Rt. vagy az Eszterlánc Napközi 
Otthon irányába a Nagy-Küküllőn keresz-
tülívelő, fa talapzatú hídon is megközelít-
hették. A híd állapota megrongálódott, biz-

tonsági okokból ezért a hidat le kellett zárni 
a gyalogos forgalom elől. A gyalogos köz-
lekedés javítása érdekében a közeljövőben 
Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala a 
gyalogos és a kerékpáros forgalom számára 
új, tüzihorganyzott acélszerkezetű függőhi-
dat építtetne a régi helyébe, ezért tárgyalá-
sokat folytatott egy tervező szakcéggel. Az 
új híd kivitelezésére a Bálint Construction 
Company Kft. három ötlettervet ajánlott, 
melyből a hivatal egyet kiválasztott. A meg-
valósíthatósági tanulmányt az elkövetkező 
három hónapban kell összeállítani.  

A megújult fenyőkúti iskola. Kőkorszaki állapotok után modern körülmények

háromnapos hálaadással ün
nepelte huszadik évét a szé
kely udvarhelyi Református di
ákotthon Alapítvány, melynek 
legfőbb tevékenysége a II. rá
kóczi ferenc utcai diákotthon 
működtetése.

Máthé László Ferenc
mathe.laszlo.ferenc@hargitanepe.ro

Régi és jelenlegi diákjait, 
bel- és külföldi meghívott-
jait köszöntötte szomba-

ton délután a Református Diák-
otthon Alapítvány születésnapi 
rendezvénysorozatának csúcs-
pontjaként, majd az ünnepséget 
hangverseny színesítette. Dobai 
László igazgató, református tisz-
teletes ünnepi beszédében sokak 
kérdésére válaszolt: „Isten reánk 
bízta, megadta a lehetőséget, hogy 
csináljuk, ezért csináljuk. Én meg-
fújtam a kürtöt, a többi nem az én 
felelősségem. Keressük, hogyan 
lehet jót cselekedni, ez a legfonto-
sabb.” A Dobai nevével fémjelzett 
alapítvány és diákotthon az el-
múlt húsz év alatt a százharminc 
férőhelyes, négyszintes épületben 
közel ezer diáknak biztosított ott-

hont, akiket „korunk ideológiai 
válságától” védve keresztény ne-
veltetésben részesítettek.

A diákotthon ötletét már 
1990-ben kidolgozták. Ennek 
lényege az volt, hogy a tanulók-
nak az iskolákban eltöltött órák 
utáni idejét arra használják ki, 
hogy keresztény közösségben ki-
egészítő oktatást és szociális tá-
mogatást nyújtsanak számukra. 
A független egyházi alapítvány 

államtól, egyháztól nem része-
sül rendszeres támogatásban, így 
adományokból, pályázatokból 
és a diákok szállásadójából tartja 
fenn magát. Az anyaországban 
is rendszeresen pályáznak, így az 
ünnepségre Schmitt Pált is meg-
hívták. A Magyar Köztársaság el-
nökének üzenetét Szűcs-Olcsváry 
Gellért színész olvasta fel. Az 
államfő levelében azt írta, az ott-
hont támogatni kell, és reméli, 

növekedési terveik meghozzák 
gyümölcsüket. „Fontos, hogy ne 
csak elsőrangú képzést kapjanak 
a diákok, hanem átérezzék azokat 
az értékeket, amelyek idekötik 
őket” – üzente Schmitt Pál. 

„Közösséget vállaltunk és vál-
lalunk számos civil szervezettel, 
ezek között van az alapítvány is” 
– írta üzenetében Bunta Levente 
polgármester, aki az alapítványnál 
számvételi-bizottsági tag.

Dr. Kálmán Attila egyházkerü-
leti főgondnok régi pártfogója az 
otthonnak. „A tisztességesekkel le-
het hidat építeni Európában, e nél-
kül nem lesz felemelkedés soha” – 
hangsúlyozta beszédében Kálmán. 

Bodurian János, a Palló Imre 
Művészeti Szakközépiskola igaz-
gatója nem véletlenül volt je-
len a rendezvényen: az otthon 
diákjainak huszonöt százaléka 
művészetis tanuló. Bodurian és 
a polgármesteri hivatal egy-egy 
díszoklevéllel fejezte ki elismeré-
sét a diákotthonban végzett mun-
ka iránt. A szombati ünnepi pilla-
nat egy vetített képes előadással, 
majd a diákok műsorával, illetve a 
szülők köszöntésével zárult. 

Harminchét fenyőkúti gyer
mek tanulhat jobb körülmé
nyek között az idei tanévtől. A 
korondhoz tartozó településen 
megyei ön kormányzati segít
séggel az óvo dát is felújítják.

HN-információ

„K orábban kőkorszaki 
álla potok uralkodtak 
az iskolában, de ezt a 

me gyei döntéshozó testületnek 

kö szönhetően sikerült megváltoz-
tatnia” – mondta a pénteki avatóün-
nepségen Katona Mihály, Korond 
polgármestere. A megyei költség-
vetésből az adók visszaosztása so-
rán 76 ezer lejt sikerült elkülöníte-

ni, ehhez a helyi önkormányzat 40 
ezer lejt tett hozzá, de jelentős volt 
a szülők hozzájárulása is. „Immár a 
fenyőkúti gyerekek is emberséges 
körülmények között tanulhatnak, 
és újabb feltétel szól amellett, hogy 

az itt tanulók a későbbiekben hasz-
nos tagjai legyenek a társadalom-
nak” – mondta a polgármester, 
megemlítve, hogy Korondon idén 
egy 62 éves várakozás is véget ért a 
vadasmezői villanyhálózat kiépü-
lésével. Borboly Csaba, Hargita 
Megye Tanácsának elnöke szerint 
a közösség alapvető intézményei 
az iskola és a templom. „Az itt 
tanuló 37 gyerek a jobb körül-
ményeknek köszönhetően többre 
lesz képes. A kényelem és a meleg 
épület segít, hogy a tananyagra 
tudjanak figyelni. Ez a figyelem 
a közösség javát szolgálja hosszú 
távon, így méltán várhatunk el 
többet a gyerekektől” – mondta a 
tanácselnök. Borboly Csaba arról 
biztosította a jelenlévőket, hogy 
továbbra is számíthatnak a megyei 
tanács támogatására, segítséget 
ígérve a fenyőkúti óvoda rendbe-
tételére, majd átnyújtotta a megye 
zászlaját a fenyőkúti és a korondi 
szakközépiskola igazgatójának.

Dobai László igazgató: a legfontosabb jót cselekedni fotó: máthé lászló ferenc

moRális vetület

Motoros segély-
túra az árvákért

hetedik alkalommal szervezték 
meg a Déva motoros segélytú
rát, amely erdélyi és magyaror
szági motorosok kezdeménye
zésére jött létre a szent Ferenc 
Alapítvány által felkarolt árva 
gyerekek megsegítésére. 

HN-információ

Székelyudvarhely központjá-
ból indultak Dévára a mo-
toros segélytúra résztvevői 

szombaton. A karitatív megmoz-
dulásra jelentkezők hagyományo-
san egy tank benzin árát ajánlják 
fel, és az így befolyt összeget az 
alapítványnak adományozzák. 

„Évről évre sikerült több millió 
forintot összegyűjteni, de ezenkí-
vül morális vetülete is van a túrá-
nak, mert a gyerekek érzik, hogy 
nincsenek kizárva a közösségből” 
– közölte lapunkkal a szombati 
rajt előtt ifj. Pálffy Béla szervező. 
„Annak idején azért indult el ez 
a túra, mert a magyarországiak 
be akarták bizonyítani, nemcsak 
nemmel tudnak szavazni, amikor 
a határontúliak sorsáról van szó” 
– mondta Pálffy. A túrára szin-
te minden magyarlakta vidékről 
érkeztek, így Magyarországról, 
Felvidékről, Délvidékről és ter-
mészetesen Székelyföldről is.

 fotó: berkeczi zsolt


