Nr. înreg. 23662/14.12.2021
REFERAT DE APROBARE
asupra proiectului de hotărâre privind schimbarea denumirii “ Liceului Teologic
Reformat” din Târgu Secuiesc , în “Liceul Teologic Reformat dr.Csiha Kálmán”

Văzând cererea nr. 2048/14.12.2021 al conducerii “ Liceului Teologic Reformat”
din Târgu Secuiesc , precum și Hotărârea nr.23.10.12.2021 al Consiliului de Administrație
al Liceului Teologic Reformat din Târgu Secuiesc prin care se propune schimbarea
denumirii “ Liceului Teologic Reformat” din Târgu Secuiesc , în “Liceul Teologic Reformat
dr.Csiha Kálmán” ,
Motivarea propunerii de atribuire a unui nume actualului Liceu Teologic
Reformat din Târgu-Secuiesc de către conducerea “ Liceului Teologic Reformat” din Târgu
Secuiesc , constă în următoarele :
“ Liceul Teologic Reformat din Târgu-Secuiesc a fost înființat în anul 1994 ca cel de-al
șaselea liceu confesional reformat din Ardeal, în locul liceului confesional Kun Kocsárd din
Orăștie, închis înainte de anul 1940. Această înființare a avut loc în condițiile reorganizării
rețelei de școli confesionale , ecleziastice din Romănia, după căderea regimului comunist.
Alegerea municipiului Târgu-Secuiesc, ca locație a funcționării celui de-al șaselea
colegiu reformat a fost făcut la sugestia, propunerea episcopului reformat de atunci,
episcopul dr. Csiha Kálmán.
Propunerea Dânsului a fost susținută de biserica reformată din Târgu-Secuies, prin
domnul preot Szentgyörgyi Zsombor, de directorul Școlii Normale Bod Péter, domnul
profesor Baka Matyás, și de comunitatea locală, de Inspectoratul Școlar Județean Covasna și
de Eparhia Reformată din Ardeal.
După 27 de ani de existență, dezvoltare și succesul în actul educațional, având și
sprijinul Consiliului Director al Eparhiei Reformate din Ardeal, a familiei domnului episcop,
considerăm că a sosit momentul ca și liceul nostru să iasă din anonimat, să primească un
nume, ca și celelalte unități de învățământ din municipiu. Datorită rolului și activității sale,
spiritului și exemplului să uman în relansarea rețelei școlare reformate din Transilvania,
considerăm că cel mai bun nume pe care am putea să propunem, să alegem este cel al
epsicopului care a contribuit la înființarea liceului nostru, dr. Csiha Kálmán.
Totodată ne simțim vrednici ca liceul nostru să îi poartă numele. În urma celor
discutate cu domnul episcop Kató Béla, festivitatea de atribuire a numelui de Liceul
Teologic Reformat ” dr. Csiha Kálmán” ar avea loc în martie 2022, odată cu slujba de
mulțumire ținută pentru renovarea bisericii, a Grădiniței nr. 2, și a terminării lucrărilor de
construcție a sălii de sport și a claselor de la liceu. „

Scurt rezumat al vieții și activității celui care a fost episcopul dr. Csiha Kálmán.
CSIHA KÁLMÁN

S-a născut la 17 septembrie 1929 în Șimian, județul Bihor. Și-a început școala la Valea lui
Mihai, apoi a terminat școala la Sárospatak, Debrecen, Valea lui Mihai, Zalău, Oradea. Și-a
petrecut ultimii ani de școală în lipsa unui adăpost, câștigându-și singur existența după ce
părinții săi au fost duși într-o colonie forțată în 1949.
A obținut calificarea pastorală în 1954 la Institutul Teologic Protestant de Grad Universitar
din Cluj-Napoca. A fost numit asistent paroh la Arad, unde a organizat parohia Arad-Gai, al
cărei prim paroh a devenit. În 1956 s-a căsătorit cu Emese Nagy, un pastor asistent
(decedat în 1996). În decembrie 1957, a fost arestat pentru nedenunțare și condamnat la 10
ani de închisoare în cadrul unui proces conceptual. După șase ani și jumătate, a fost eliberat
în 1964, în cadrul unei amnestiei generale. A vizitat închisorile din Cluj Napoca, Târgu
Mureș, Gherla, Jilava, lagărele de muncă de la Periprava, Luciu-Giurgeni, Salcea și Galati.
Nu i s-a permis să păstreze legătura cu familia sa, și-a văzut fiica pentru prima dată după
eliberare, când aceasta avea 6 ani. După eliberare, a slujit la Gogan și la Târgu Mureș, unde a
slujit timp de 20 de ani. Din 1980 până în 1990, a fost protopop al protopopiatului reformat
din Mureș.
În 1975 a obținut un doctorat în teologie la Facultatea de Teologie Practică.
A organizat cinci congregații independente. A fost ales episcop al Eparhiei Reformate din
Ardeal la 4 mai 1990, după schimbările din România. A fost reales episcop în 1994. În 1993
a primit titlul de Doctor Honoris Causa din partea Academiei Teologice Reformate din
Debrecen. În perioada 1991-1996 a fost vicepreședinte al Federației Mondiale Reformate
Maghiare, iar în aprilie 1995 a fost ales președinte al Sinodului Consultativ Universal

Reformat Maghiar. A deținut această funcție până la pensionare, în 2001. Între 1991 și 1998
a fost membru al Comitetului Central al Consiliului Mondial al Bisericilor. Au fost publicate
mai multe memorii despre viața sa, dintre care cea mai cunoscută este Lumină pe gratii. În
ea descrie anii petrecuți în închisoare între 1957 și 1964. Cartea sa este un jurnal de
închisoare, în care relatează cu demnitate încercările și necazurile anilor petrecuți în
închisoare. Pe lângă faptul că relatează viața și "experiențele" personale ale unui om, acest
volum este și un document istoric al unei epoci.
În calitate de episcop, este fondatorul rețelei de școli reformate din Transilvania. Sub noul
regim, a fost posibilă reorganizarea rețelei școlare ecleziastice. În mijlocul luptei pentru
proprietățile bisericești confiscate, a reușit să organizeze și să administreze cu succes șase
licee reformate (Cluj-Napoca, Târgu Mureș, Târgu Secuiesc, Sfântu Gheorghe, Aiud,
Odorheiu Secuiesc). În 1996 a fost inaugurat Centrul Diaconal Bethlen Kata din Cluj-Napoca,
construit cu ajutor străin, precum și Centrul de studii Péter Bod din Târgu Mureș, în toamna
anului 2000. Tot în timpul episcopatului lui Kálmán Csiha au fost înființate la Târgu Mureș,
la sugestia sa Institutul Reformat de Formare a Cantorilor-Învățători si Institutul Pedagogic
Reformat din Cluj. El a fost cel, care a sugerat ca cel de-al șaselea colegiu istoric din
Transilvania (Colegiul Reformat Kun-Kocsárd din Orăștie, care s-a închis înainte de anii
1940) să fie înlocuit cu unul nou. A fost un susținător al înființării învățământului reformat
în Targu Secuiesc.
Datorită rolului și activității sale, spiritului și exemplului său uman în relansarea
rețelei școlare reformate din Transilvania după schimbarea de regim, ne simțim vrednici ca
Colegiul Reformat din Tărgu Secuiesc să îi poarte numele.
Prevederile art. 3 lit. d din Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 stabilește competența
Consiliului Local de a atribui denumiri: “Atribuirea sau schimbarea de denumiri, altele decât
cele prevăzute la art. 1, se face de către:
d) consiliile locale, prin hotărâre, pentru parcuri, pieţe, oboare, cartiere, străzi, staţii ale
mijloacelor de transport în comun, precum şi pentru obiective şi instituţii de interes local
aflate în subordinea lor.”
Ca urmare, propun aprobarea proiectului de hotărâre pregătit în acest sens.

Târgu Secuiesc, la 14 decembrie 2021

PRIMAR,
Bokor Tiberiu

