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Az evangélikus felekezeti iskolából 
kisarjadó iskolák

(Folytatás előző lapszámunkból.)
1921-ben Nikodémusz Károly kez de mé-

nyezésére, a megszűnt magyar nyelvű pol
gárit pótolandó, evangélikus kö zép is ko lát 
alapítottak Hosszúfaluban, melyet 1926ig 
az egyházközség tartott fenn, majd mivel ez 
tovább nem bírta, az egy ház megye vállalta 
át megszűnéséig, 1929ig.

A középiskola igazgatói voltak Had-
nagy Be nedek, Köpe Anna, Sipos 
András, Bálint And rás. Az 1926/27es 
tanévben 41 fiú és 52 leány tanuló irat-
kozott be ebbe az intéz ménybe. 2000 
lej volt a beiratkozási díj, és 2200 lejt 
fizettek iskolafenntartásra. Ek kor rendes 
tanárok voltak: dr. Sükösdné Ron czkevics 
Antónia, dr. Pappné Köpe An na, Csórikné 
Dávid Ilona, Bálint András, Dá vid Ibolya 
és helyettes tanár Túróczy Emma. 

A rendes tanárok által nem tanított 
tan tár gyakat óraadókra bízták: Csapó 
Endre Ál lami gimnáziumi tanárra, Csórik 
András, Ka nabé Gyárfás és Molnár 
Károly taní tók ra.

1926. szeptember 17én tartotta a kö
zép iskola iskolaszéki alakuló gyűlését, 
me lyen megszavazták, hogy a jegy ző
köny vi dátumtól az iskolát hívják Báró 
Amb róczy Evangélikus Középiskolának, 
mert a névadó révén több mint 100 000 lej 
a domány enyhíti a fenntartási gondokat. 
(Egy tanár átlagfizetése 3500 és 5000 
lej kö zött volt.)

Az iskola tantermei az 1926ban fel a va
tott, közadakozásból vásárolt e van gé li kus 
kultúrházban és a régi felekezeti is ko la 
épületében voltak.

*
A II. világháború betetőzte iskoláink 

sa nya rú helyzetét, „1944/45-ben 112 
ele mis ta tanult az evangélikus elemiben, 
mely ből 23 ötödik osztályba beírt tanulót, 
ha tó sági beavatkozásra át kellett adni az 
ál laminak, elköltözött 6, elhunyt 1, bukott 
6, felsőbb osztályba lépett 76...”

Az 1943/44es tanév a légi veszély 
miatt áp  rilis 6án hirtelen véget ért. Az 
1944/45ös iskolai év csak október 1jén 
kezdődött. „Az iskolafenntartó egyház és 

nőegylete, a míg lehetett, ruha és lábbeli 
segélyben ré szesítette a szegényebb 
sorsú gyer me ke ket. Ezenkívül 20–22 
gyermek kapott na ponként meleg ebédet 
szülőktől és is ko labarátoktól...”

1945/46tól újraindult a magyar tan nyel
vű V–VII. osztály az állami iskolákban is, 
de a kornak megfelelően meglehetősen 
za varosan. Az V–VI–VII. osztályokban 
összevontan tanítottak, majd a következő 
év ben e tanulók egy részéből létrehozták 
a csernátfalusi Egységes Magyar Gim ná
ziumot, más tanulók pedig kü lön bö ze ti vel 
a brassói római katolikus gim ná zium ba 
iratkoztak. Majd hosszúfalusi szék hellyel 
általánosítódott az V–VI–VII., és i gaz
gatója Zátyi Lajos lett. 1948ban ál la mo
sították a felekezeti iskolát. 

A tankönyvek közül csak az 1946ban 
engedélyezetteket szabad használni.

*
A volt felső polgári fiú és leányiskola 

é pületében 1920tól 1948ig román tan
nyel vű fiú és leány ipari iskola működött, 
de 1950ben háromtagozatú, román–ma
gyar–német tannyelvű építészeti szak kö
zép iskolát hoztak létre benne. Nyug dí ja
zá sa után a híres brassói építész, Halász 
Kál mán is tanított itt. 1955ben átalakult 
é pítészeti szakiskolává, melyben még 
né hány évig tanítottak magyarul.

*
1955 őszén román és magyar tagozat 

is indult a Hosszúfaluban létrehozott 
el mé leti líceumban. Az itteni magyar ta
go zat ráépült az 1945 őszén gimnáziumi 
osz tályokkal kiegészülő, s eredetileg, 
majd századokon át önálló magyar elemi 
is kolakánt működött intézményre. Az első 
é veket a vándorlások jellemzik: három 
é pü letben is tanultak a diákok, de már 
az el ső érettségizettek közül is sokan 
ju tot tak be egyetemre. Színvonalas is-
kolává nőt te ki magát, s eleven diákélet 
zajlott ben ne 1978ig. Ekkor megszűnt 
és szak lí ceummá alakulva felköltözött a 
hosszúfalufelszegi Elektroprecsízia is ko
lá ba, ahol 1993ban megszűnt.

*
A hajdani hosszúfalusi elemi iskola a 

je lenben a George Moroianu Középiskola 
ma gyar tagozataként működik.

szerKesztőség

reNdHagyó taNévKezdés a zaj-
zoNi rab istváN KözépisKolábaN

„Jó volt erősen!”, „Egyszerűen fe no me ná lis 
volt!”, „Szép volt!”, „Jó volt nézni a fel vonulás 
hosszú sorát!” – hangzott el vé leményként 
a tanévnyitó istentisztelet után, amelyen 
magyarországi vendégeink hi vatalosan is 
átadták a Zajzoni Rab István Kö zépiskola 
és a Hétfalusi Csángóvidék címereit.

Tíz órakor gyülekeztünk a csernátfalusi 
e vangélikus templomban, Czoguly Vilmi és 
Orbán Botond XII. osztályos tanulók vol tak 
az elsők, akik kézbe vehették a két zász lót. 
Az ünnepség Hankó Szilamér pür ke reci 
evangélikus lelkész igehirdetésével kez
dődött, s beszédében arra világított rá, hogy 
mindent meg lehet tanulni. Ezt egy é letéből 
vett momentummal példázta: a mi kor a 
városi gyerekből lett felszentelt lel készként 
Oltszakadátra került, kézbe kel lett vegye a 
nehéz kaszát, s jó ta ní tó mes terre lelve a falusi 
gondnok sze mé lyé ben, megtanult kaszálni.

A prédikációt Rab Boglár XII. osztályos 
ta nuló szavalata követte. Wass Albert A 
lát hatatlan lobogó című verséből tudtuk 
meg, hogy a zászló „Ereklyém, Kincsem. 
Fegy verem. / Magasra tartom s len ge tem!” 
Gál Janet VI. osztályos tanuló rész le tet 
szólaltatott meg hegedűjén Mozart 2es 
számú koncertjéből, hogy az indulós dal
lam bevezethesse az átadási ce re mó ni át. 
Pécsi L. Dániel jelképművész a négy fa lusi 
Zajzoni Rab István Középiskola zász lóját 

adta át Székely Melinda igaz ga tónőnek, 
zászlóanyának, aki felkötötte rá az iskola 
jelmondatát megjelenítő em lék szalagot. 
„Ennek a népnek élni kell, te hát az iskola 
állani fog!” – mondotta Tre fort Ágoston 
kultuszminiszter, amikor 1880ban meglá-
togatta Hosszúfalut, s az ak kor elhang-
zott mondat ma sem veszített semmit 
időszerűségéből.

Kiss András magánkiadó a Hétfalusi 
Csán góvidék címeres zászlóját adta át 
Géczi Gellért alpolgármesternek, majd a 
fá ba faragott címert Kovács Lehel István 
ta ná csosnak. A zászlókat és címereket 
Hankó Szilamér evangélikus és Márk 
László Gyula református lelkipásztorok 
áldották meg.

A tanévnyitó beszédek sorát Székely 
Me linda igazgatónő kezdte, aki jelképeink 
fon tosságát emelte ki. Géczi Gellért al
pol gármester Szentgyörgyi Albert akkori 
is kolarendszert elemző beszédéből vi lá
gított rá, hogy az említett gondok ma is 
visszaköszönnek. Kiemelkedőnek tartotta 
a zászlóadást és a rendhagyó tanévnyitót, 
s azt fejezte ki, hogy örvendjünk minden 
egyes kiemelkedő pillanatnak, mert ez az, 
ami minket, nemzetünket, népünket jelle-
mez, és ez az, ami tovább visz, biztosítva 
számunkra a haladást és sikert.

(Folytatása a 4. oldalon.)



Tekebajnokság , csocsó, 
ping-pong, 66-os kártya-

játék
Jelentkezni lehet a 

0728052571-es tele-
fonszámon.

Pityókatokány-főző verseny
Várjuk a csapatok jelentkezését 

a következő e-mail címre: 
mjanos17@yahoo.com. 

További információ: 0730040044.
Az esemény időpontja szeptem-

ber 27. vasárnap. 
A finom étkek zsűrizésre majd 

díjjazásra kerülnek.
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A XVII I .  SZENT MIHÁLY 
NAPOK 

2014. szeptember 26–28.
SZÍNJÁTÉK

Szeptember 24., szerda, 19:00 óra, Victor Jinga terem
Episcop Popeea út, 20 sz. Négyfalu

Belépő helyszínen kapható.
5 lej diákoknak / 10 lej felnőtteknek.

SPORTBAJNOKSÁGOK
Szeptember 23., kedd, 18:00 

óra  - Teke bajnokság 
(Kugli Bár, Csernátfalu)

Szeptember 25., csütörtök, 
18 óra - 66-os kár tya-
já ték bajnokság (HMIK 
szék ház)

Szeptember 27., szombat, 
9 óra - Barcasági Foci 
Ku pa (George Moroia-
nu Kö zépiskola tor-
naterme)

Szeptember 27., szombat, 
10 óra - Ping Pong, 
Csocsó (Csán gó Alapít-
vány ud vara) 

PÉNTEK (szeptember 26.) - 
Csángó Ház, Fűrészmező
20:00 Ünnepi megnyitó
21:00 Élőzenés Kosaras Bál a 

szentgyörgyi - RUSTIK 
zenekarral 

  
A Szüreti bálra belépő csak 

elővételben kapható az alábbi 
helyszíneken:

Négyfaluban: FréziaMánia 
virágüzletben (határnál), Turul 
élelmiszerüzletben (Csernátfa-

luban)
Háromfaluban: Roby Building 

üzletben
Brassóban: Brassói Lapoknál

Ára: 20 lej

SZOMBAT (szeptember 27.) - 
Csángó Alapítvány udvara
10:00 Gyerekjátszóház – 

kézműves foglalkozás
14:00 Színpad: Zajzoni Rab 

István Középiskola báb- és 
színjátszó csoport, George 
Moroianu Középiskola 
színjátszó csoport 

15:30 Színpad: Parafabulák 
- Váróterem Projekt 
(Kolozsvár) 

16:30 Színpad: 
Néptáncelőadások, 
Brassói Sirülő Néptánce-
gyüttes

17:00 Gyerektáncház
18:00 Koncertek: 

• HMIK Band (Négyfalu) 
• Ocho Macho (HU) 

 22:00 Élőzenés buli a borkert-
ben, Fellép: Old Ambiental 
Band, Fülöp Szilárd – 
szaxofon, Bartos Nándor 
billentyük

Egésznapos programok
• Kézműves kiállítás és vásár 
• Házi termék kiállítás
• Borkert

BORKÓSTOLÓ
Szeptember 27., szombat, 

17:00 óra
Piroska Panzió (Zizinului út 2, 

Négyfalu)
Bemutatkozik a ménesi Balla 

Géza pincészet.
Borkostolóra való jelentkezés 
a 0730040044 telefonszámon.

Házi termés kiállítás
Betakarításkor találtál különleges 
formájú, óriási vagy talán nagyon 

piciny termést a kertedben, és 
meg szeretnéd osztani velünk is?

Már nem fér a kamrában a 
télire eltett lekvár, kompót, sa-

vanyúság és még sok finomság?
Akkor máris jelentkezz a 

0741784102-es telefonszámon a 
házi termés kiállításra és vásár-

ra.
Kövessetek a www.facebook.

com/SzentMihalyNapok ol-
dalon.

Barcasági foci kupa
Zúg a csarnok, ki lesz idén a 

bajnok?
Szeptember 27-én, újra megren-

dezésre kerül, immár második 
alkalommal, a Barcasági foci 

kupa.
 A bajnokság mind azon foci 
kedvelőknek szól, akik a bar-
casági medence településein 

laknak: Brassó, Bácsfalu, Türkös, 
Csernátfalu, Hosszúfalu, Tatrang, 

Pürkerec, Zajzon, Apáca, Bar-
caújfalu, Krizba.

Beiratkozási díj: 90 ron/csapat.
Jelentkezési feltételek: minden 

helységből egy csapat iratkozhat; 
a csapatok tagjai csak a képviselt 

helységből lehetnek; a csapat 
kilenc tagból állhat.

Több info a 0728052571 tele-
fonszámon.

Mindenkit szeretettel 
várunk!

Hétfalusi Magyar Ifjúsági Klub 

VASÁRNAP (szeptember 28.)
11:00 Négyfalu – Református 

Templom - Szent Mi-
hály-napi Ökumenikus 
Istentisztelet 

12:00 Zajzon - koszorúzás a Zaj-
zoni Rab István szobornál

13:30 Hagyományos lovas-sze-
keres felvonulás 

15:00 SZABADTÉRI  MAJÁLIS - 
Csángó Alapítvány udvara

Színpad: 
15:00  Helyi néptáncegyüttesek 

• Zajzoni Rab István 
Középiskola gyermek 
néptáncegyüttes

• George Moroianu Középis-
kola gyermek néptánce-
gyüttes

• Háromfalusi gyermek 
néptáncegyüttes

• Keresztvári Zöld Pántlika 
gyermek néptáncegyüttes

• Búzavirág Néptáncegyüttes 
– Áprily Lajos Középiskola

• Tatrangi, zajzoni és pürk-
ereci Borica csoport 

17:00 Koncertek
• Kartal (Szentegyháza)
• Role (Csíkszereda) 
• Takáts Tamás Blues Band 

(HU)
19:00 Töklámpás felvonulás
Egésznapos programok

• Fénykép kiállítás -  Magdó 
István gyűjteménye

• Könyvbemutató - Hochbau-
er Gyula

• Kézműves kiállítás és vásár 
• Házi termék kiállítás
• Pityókatokány-főző verseny
• Borkert
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siMoN lászló, apácai evaNgéliKus-lutHeráNus lelKész

B ú c s ú  s z é K e l y  l e v e N t é t ő l

Gyászoló család, végtisztességtevő 
gyülekezet!

Szomorú szívvel búcsúzunk Min den ha tó 
Urunkhoz megtért testvérünktől, Szé kely 
Leventétől, a hitvestárstól, édesapától, 
test vértől, rokontól, ismerőstől, lelkésztől 
és baráttól.

Hadd hangozzék a búcsú az apostol 
sza vaival, aki a 2Kor.4,16-ban így szól:

 „Ha a mi külső emberünk megromlik is, 
a belső emberünk mégis megújul nap ról 
napra.” 

Ilyen szomorú alkalom. Elkerülhetetlen 
kér dések:

Mi marad az ember után, ha meghal? 
Gyász, fájdalom, egy betölthetetlen űr a 
lé lekben?

Nemcsak gyász, nemcsak emlékek, 
nem csak alkotások vagy romok, hanem 
mindezeknél egy sokkal felségesebb 
va la mi. Istennek egy hozzánk intézett 
ü ze ne te. Egy gondolat, mely az odalett 
é let nek értelme, igazsága volt, amely a ko-
por só gyászából is földereng. Egy üzenet, 
a mely a halál némasága mellett is beszél: 
a belső ember diadaláról. Hirdeti, hogy 
nem az a mi igazi énünk amelyik látszik, 
amely a világhoz kapcsolódik, belőle él és 
vele e gyütt múlik, hanem a belső elrejtett 
em ber az igazi, amelynek a külső csak 
cse rép edénye.

Ez példázza a mi elhunyt felebarátunkat 
is. Külső embere fáradt, törékeny, de belső 
em bere erős és szabad. Aki ránézett a kül-
sőre azt hitte, hogy beteg, erőtlen, de aki 
beszélt vele, érezte, hogy belül más, be lül 
a vívódások ellenére is erő, e gye nes ség, 
szókimondás rejtőzik.

Mindenható Istenünk kegyelméből:
1961.október 23-án született Szász tyú-

ko son. Gyerekkorát Halmágyon és Fo ga-
ra son töltötte és ugyanitt végezte elemi, 
majd általános iskolai tanulmányait is. 

A középiskolát Székelyudvarhelyen 
vé gez te. 

Ezután 7 évig Fogarason a Kémiai Kom-
bi nátban dolgozott.

1987-ben felvételt nyer az Egyetemi 
Fokú Egy séges Protestáns Teológiai Aka-
dé mi á ra Kolozsváron.

1991-ben cserediák Magyarországon az 

E vangélikus Teológiai Akadémián, ahol 
sok emberrel ismerkedett meg és életre 
szó ló barátságokat kötött.

1992-ben a sikeres lelkészi vizsga után 
Hal mágyon – szülőfalujában – kap ki ne-
ve zést és itt teljesít lelkészi szolgálatot 3 
évig. Mindig szeretettel beszél a szü lő-
fa lu ról, melynek szépségét és a lelkészi 
lak ven dégszeretetét sok bel és külföldi 
testvér él vezhette.

1989-ben házasságot köt feleségével 
Hencz Melindával, kivel 25. házassági 
év for dulójukat nemrég ünnepelték.

1992-ben született Örs fia, majd 1998-
ban Tas.

1995 szeptemberétől Tatrangon teljesít 
lel készi szolgálatot, ahová 1996 ok tó be-
ré ben lett beiktatva, mint parókus lelkész. 
Az itt végzett 19 évi szolgálat alatt 133 
al kalommal keresztelt, 220 ifjút oktatott 
és konfirmált, 86 alkalommal esketett, 
364 em bert kísért minden földiek utolsó 
útjára, hir detve sírjuk mellett az evangéli-
umot. Ott volt sok-sok gyülekezeti tag és 
család elin dulásánál, nyomon követte 
életútjukat, de jelen volt eltávozásukkor is. 
Az is ten tisz teleti alkalmak és kazuális szol-
gá la tok mellett a gyülekezetszervezést is 
fon tos nak tartotta. Beindította a vasárnapi 
is ko lát, összegyűjtötte az ifjakat, ün ne pé-
lye ket szervezett a gyülekezet számára, 
min den alkalommal színesítve az egyházi 
esz tendő ünnepeit, valamint nemzetünk 
tör ténelmének jeles évfordulóit.

Gyülekezetei számára test vér kap cso-
la tokat kötött és ápolt: a nagytarcsai és 
ors házai gyülekezetekkel Ma gyar or szág-
ról, a dániai Hoven-Ilderhede gyü le ke-
ze te ivel. Kapcsolatba lépett egy lengyel 
e van gélikus missziói központtal, akivel a 
„ci pődoboz akciót” valósította meg. Ennek 
ke retében egyházmegyénk 550, 2 és 15 
év közötti gyereke részesült karácsonyi 
meg lepetésben.

Megszervezte, a presbitérium se gít sé-
gé vel, az egyházi ingatlanok kar ban tar tá-
sát is , templomot restaurált, ravatalozót 
é pít, vendégházat bővít, csángó szobát 
hoz létre és folyamatosan szépíti és rend-
ben tartja, ezek környezetét.

Jelen van a közösséget érintő ren dez-
vé nyeken. Aktív résztvevője és értelmi 

szer zője a 2014-ben szervezett „Há rom-
fa lusi Hagyományok Ünnepének” és 
lel ke sen szervezte a templom 175 éves 
év for dulóját is. 

Munkásságára jellemző, hogy mindig 
szem előtt tartotta hívei lelkének mun ká-
lá sát is.  Barátai számára is maradt ideje, 
le gyen az egy reggeli kávé, egy te le fon hí-
vás, születésnapi és névnapi köszöntés 
vagy egy rövid alkalom a találkozásra, 
min dig megragadta, hogy bátorítson, e rő-
sítsen, csitítson vagy együtt örüljön. 

Fiatal kollégái számára sokszor az út mu-
tató szerepét vállalta, idősebb kol lé gák kal 
az együttműködés lehetőségét ke res te, 
fontosnak tartva és alkalmakat te remt ve a 
lelkészek közösségének é pí té sé re.

A Mindenható Isten, életének 53. esz-
ten dejében elszólította. Mi most itt állunk 
szo morúan, a gyász keserű meg pró-

bál ta tásával lelkünkben, megdöbbenve 
az el tá vozás hirtelenségén. Ki gondolta 
volna, hogy röpke két hét, és aki volt, már 
nincs. Aki szólt, már néma. Aki családja 
és ba rá tai mellett állt, most koporsóban 
fekszik. Aki gyülekezetét vezette, azt most 
gyü le kezete kíséri utolsó útjára.

Nehéz, szinte lehetetlen ezt felfogni, 
a tény nek terhét hordozni. Vigasztalást 
ta lál ni nem lehet sehol, csak Istennél, aki 
így szól igéjében: „Ha a mi külső emberünk 
meg romlik is, a belső emberünk mégis 
megújul napról napra.”

Ahogy a mi testvérünket erősítette 53 
esz tendőn keresztül, titeket, gyászoló 
test véreimet is megerősít belső em be re-
tek ben, vigasztalást, erőt ad a holnaphoz.

Ebben bízva búcsúzunk, nyugalma le-
gyen csendes, emléke áldott!

székely levente és a boricások. veres emese-GyönGyvér fényképe
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Gyászoló család, végtisztességet 

tevő gyülekezet! Tisztelt hozzátar-
tozók, gyászoló jelenlévők!

Szomorú szívvel vettük a hírt, hogy Gö-
dri-Oláh János, Jancsi bácsi eltávozott az 
é lők sorából.

Visszaemlékezésemet azzal sze ret ném 
kezdeni, amivel Jancsi bácsi so ha sem 
hivalkodott, s amiről nekem csak a má sok 
elmondásából és vissza em lé ke zé seiből van 
tudomásom, habár sze mé lyes ta pasz ta la ta-
im is vannak némileg, hi szen édesapám is 
meg járta az ‘56-osok kál váriáját.

Dani Péter egykori székelyzsombori 
lel ki pásztorom Ez volt…, így volt Bör tön or
szág ban című önéletrajzi könyvében így 
ír ja le az 1956-os megtorlások kezdetét a 
lel készek és teológusok körében: „Az egyik 
napon Gödri O. János, egy másik na pon 
Bibó Lacika tűnt el. Valaki látta a 748as 
rendszámú taxit, amiről tudtuk, hogy az ál
lamgépezet szörnyetegeié. Sej tet tük, hogy 
Jancsit és Lacit le tar tóz tat ták. Laci eltűnése 
napjának estéjén ves pe ra volt. Megriadva 
ültünk a templomban s nem tudhattuk, ki 
lesz a következő ál do zat.”

1959. május 6-án hozták meg a ször-
nyű séges ítéleteket, és következtek a 
hír hedt munkatáborok. Szabadulása után 
nem  engedélyezték teológiai tanulmányai 

foly tatását, így más pályán folytatódott 
é le te útja.

A rendszerváltást követően aktív sze re-
pet vállalt a frissen szerveződő RMDSZ-
ben. A szervezet elnöki tisztségét is be töl-
tötte 1993-tól 1997 márciusáig. Jel lem ző, 
ahogy gondolkozott ebben a tiszt ség ben: 
„Hisszük és valljuk, hogy csak úgy ér
demes valaminek is nekifogni, ha van aki 
mellettünk álljon. Csak úgy érdemes 
ter vezgetni, álmodni, ha elképzeléseink 
a négyfalusi magyarok nagy részének el
kép zelései, ha érdekeink a ti ér de ke i tek kel 
azonosak.”

A négyfalusi magyarság megbecsült 
tag ja volt, ezt bizonyítja az a tény is, hogy 
há rom alkalommal volt megválasztva helyi 
ta nácsosnak, 1992, 1996 és 2000-ben. 
2004-ben többet nem vállalta a köz sze rep-
lést. Az első mandátumában 1993. már cius 
16-án alpolgármesternek lett vá laszt va 
elődje lemondása folytán.

Ezekről az évekről írta egy be szá mo ló-
já ban: „Mindenképpen eredménynek kell 
el könyvelnünk a volt tanácsosaink által 
vég zett áldatlan munkát, mert mindig se gí
teni próbáltak, akkor is, amikor erre sem mi 
esélyük nem volt.” Tudjuk az ak kori két 
mandátumon keresztül uralkodó polgár-
mesterünk viszonyulását felénk.

(Folytatása a 4. oldalon.)
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(Folytatás a 3. oldalról.)
A változás után kezdett kialakulni hely

sé günk és Kisújszállás között a mind szo
ro sabb kapcsolat, aminek természetes 
foly tatása az lett volna, ha hivatalossá 
le he tett volna tenni e kapcsolatot.

Erről írta: „mert ha a polgármester úr 
sze mé lyesen nem is óhajtotta fenntartani 
a ki alakult testvérvárosi kapcsolatokat a 
ma gyarországi Kisújszállással, az RMDSZ 
e gyáltalán nem szakította meg e kap cso
la tot és a mai nap is ápoljuk ezt, aminek 
e redményeként közösen sikerült igazán 
ün nepélyessé tenni az 1100 éves meg
em lékezésünket. Reméljük, hogy a fel ál
lí tott kopjafa és az elhelyezett emléktábla 
sokáigfogmégtanúskodnirólunk,maélő
négyfalusi magyarokról.”

Elmondhatom, hogy sokat tett e kap cso
lat fennmaradásáért és meg e rő sö dé sé ért. 
Kirándulásokat szervezett, ta lál ko zá sokat 
hozott létre és nem rajta múlt, hogy ez 
a kapcsolat csak az utolsó ta ná cso si 
mandátumában teljesedett ki, mikor már 
személyesen is együtt mun kál kod tunk 
a helyi tanácsban. Visszaemlékezve ez 
időkre én mint alpolgármester, sokszor 
be szélgettünk az akkori tanácsosokkal, 
RMDSZ-beli vezetőséggel.

Mikor valami nem volt elég világos vagy 
a vitáink nem voltak célravezetők, kedvenc 
sza vajárása az volt „álljon meg a menet”. 
Idő sebb lévén soha nem erőszakolta vé le-
mé nyét ránk, de tapasztaltságából fa ka dó
an meggyőzően tudta érveit fel so ra koz tat ni 

és megtalálni a helyes álláspontunkat. 
Ha bár a szabály az volt közöttünk, hogy 
fi atalabb vagy idősebb mind tegeződtünk, 
ez közvetlenebb hangnemet e red mé
nye zett, de mindig érződött az iránta való 
tisz te let részünkről.

Utolsó tanácsosi mandátuma lejárta 
u tán is mindig segített, ha felkértük rá. 
Szá mom ra emlékezetesek maradnak a 
Zaj zo ni Rab István-díjak átadásakor való 
szö ve  ge mint ceremóniamester, mely 
meg hit tebbé, ünnepélyesebbé tette az 
e se mé nyeket, úgyszintén a 2001 au
gusztusi mil lenniumi zászló átadásakor 
az ün nep ség levezetése.

Jancsi bácsi nyíltszívű, közvetlen, em-
ber séges személyiség volt,. Mindenkihez 
volt jó szava, érdekelte, mi történik kö rü
löt te, ismerőseivel, szeretteivel, barátaival 
– sohasem tolakodóan, hanem tiszta 
ő szin te szeretettel.

Mielőtt elbúcsúznánk, engedjék meg, 
hogy mint közszereplése utolsó négy é vé
ben hivatalban lévő alpolgármester a volt 
ta nácsbeli kollégák nevében – kik közül 
már 5tel újra találkozott – köszönetet 
mond jak azért, hogy mellette lehettünk, 
és közösségünk javára önzetlenül el
vég zett munkájáért. Emlékét megőrizni 
min dannyiunk kötelessége.

Kívánom, testének legyen könnyű a 
cser nátfalusi temető földje, lelkének pedig 
vég telen a Barcaság kék ege!

Isten Veled! Isten velünk, pihenj csen
de sen, békében!

(Folytatás az 1. oldalról)
Kovács Lehel István, a Szülőbizottság 

el nöke elmondta, hogy az iskola nemc
sak zász lót és címert kapott, hanem új 
e gyen ru hákat is, majd megköszönte a 
Metromat cég nek azt a támogatást, amel
lyel a nyár fo lyamán teljesen felújították 
a volt mű hely épület még használhatatlan 
termét, s így az iskola összes terme 
most már fel újítva várhatja a tanulókat. 
Kiemelte, hogy sikeresen pályázták meg 
a bent la kás működtetését is, így az iskola 
új szol gál tatásokkal is bővült.

A tanévnyitó beszédek sorát Hochbau
er Gyu la tanfelügyelő zárta, aki a Brassó 
me gyei tanítótestület Millenniumi em lék-
al bu má ból idézte dr. Vajna Gábor ügyvéd 
be í rását a tanítók érdemeiről, kifejezve, 
hogy az elmúlt ezer év sikereit nekik kö
szön het jük, s reméljük, hogy a következő 
ezer év sikereit is nekik fogjuk köszönni.

A tanévnyitó istentisztelet után az is ko
la tanulói osztályonként sorakoztak fel a 
zász lók után, s hosszú sorban vonultak 
fel az iskola türkösi főépületéhez. A kí gyó-

dr. BeNcze MiHály

Hétfalu éS a tudOr VladiMireS-
cu-féle MOzgalOM

SzerkeSztőSég

reNdHagyó taNéVkezdéS a zaJ-
zONi raB iStVáN középiSkOláBaN

zó sor a forgalmat is leállította, s min den ki 
csodálkozva nézte a zászlós fel vo nu lást.

Magyarországi vendégeinkkel, Pécsi 
L. Dá niellel, Kiss Andrással, Ferencz 
Ist ván nal, valamint Szövérfi Ferenccel 
közös fény képeket készítettünk Zajzoni 
Rab Ist ván szobra előtt.

Az iskola tornatermében került sor 
Pé csi L. Dániel címereiből szervezett 
ki ál lí tás ra, amelyen a jelképművész 
kitért a hét falusi címerek jelentéstanára. 
Nem csak Hétfalu és az iskola címerét 
ké szí tet te ő már el, hanem a csernátfalusi 
e van gélikus gyülekezet címerét is. A jel-
kép művész Címerekkel írt történelem cí-
mű könyvét Kovács Lehel István mutatta 
be, aki egyúttal Pécsi L. Dániel életművét 
is értékelte, s reményét fejezte ki, hogy 
ú jabb hétfalusi címerek elkészítése fog 
majd következni.

A rendhagyó tanévnyitót a tantestület 
és meghívottaiknak közös ebédje zárta, 
akik közös hitvallással fogalmazták meg, 
hogy „Mi hiszünk ebben az Iskolában!”

Jó tudni!
A négyfalusi Zajzoni Rab István 

Középiskola a 2014/2015ös 
tanévben ingyenes bentlakást 

biztosít 4 olyan tanuló számára, 
akik tanulmányaikat ebben az 
iskolában szeretnék folytatni. 
A bentlakási ellátás magába 

foglalja a szállást és az étkezést. 
Érdeklődni lehet a 0720 542 733-

as telefonszámon.

A Carpathian Eagles sport klub 
Ashihara Karate edzéseket indít 
gye rekeknek a George Moroianu 
Lí ceum tornatermében hétfőn és 
szer dán 17:00 órától kezdődően. 
Szívesen vá runk minden ér dek-
lő dőt szep tem ber 22-én 17:00 
órától egy be mu tatóra, amely a 
Líceum tor  na ter mében lesz.

Edző: Kristó István
Tel: 0740-490357
Web: www.carpathianeagles.ro

Moldvában 1711-től, Havasalföldön 
1716-tól megkezdődött a fanarióta uralko
dók kor sza ka, amely mindkét országban 
1822ig tartott. Ezek voltak az Isztambul 
Fanar ne vű negyedéből származó gazdag, 
görög ke reskedők, akik megvásárolták 
a román fe jedelmi székeket, és akik alig 
1-1,5 évet u ralkodtak Egyre erősebb török 
nyomás kö vetkezett, de megpróbáltak 
reformokat be vezetni a felvilágosult abszo
lutizmus min tájára a közigazgatás, az 
i gaz ság szol gál tatás, és az adózás terén. 
Iskolákat, nyom dákat alapítottak, és új tör-
vény köny ve ket vezettek be. Megnöveke
dett a kor rup ció, az önkényeskedés és a 
gaz da sá gi kizsákmányolás. A röghöz kötött 
jobb ágyság megszűntetése (Havasalföld – 
1746, Moldva – 1749) is fontos elő re lé pés 
volt. A hadsereget megszűntették, he lyet te 
a Fejedelmi Gárda létezett. A ci vi li zá ció elke
letesiedett (öltözködés, é pí té szet, kávézás, 
dohányzás), elterjedt a „tö rök búza” (kukorica), 
rengeteg török és bal káni szó vevődött át a 
román nyelvbe. E mellett akadt egy réteg – fő
leg külföldön ta nult értelmiségiek –, akik a 
nyugati min tá kat akarták követni. A bojárok 
szabadulni pró báltak a török uralom alól, 
ezért til ta ko zó okiratokat küldtek az európai 
nagy ha talmakhoz.

Amikor 1774-ben megkötötték a Küçük 
Kay narcai egyezményt, amely fel ha tal
maz ta az orosz birodalmat, hogy a szultán 
ke resztény alattvalói érdekében köz be
a vat kozzon, a felvilágosodás filozófiai 
dis kur zusára támaszkodva Oroszország 
mo no polizálta ezt a civilizáló küldetést, és 
ne kilátott, hogy elszórja a “felvilágosodás 
el ső magvait” a fejedelemségekben. Az 
1808–1812es török háború idején a 
fe je de lemségekben szerzett közvetlen 
köz i gaz gatási tapasztalatok, azt mutatták, 
hogy ez a feladat a vártnál nehezebb. Az 
1820as évek végére a hivatalos re to ri ká
ban megjelenik Oroszország részéről a 
ré gióban betöltött civilizáló szerep tudatos 
vál lalása, egyszersmind annak be is me ré
se, hogy a felvilágosodás programjának 
meg valósítása még korántsem teljes.

A Török Birodalom 1683-tól, azaz Bécs 
si kertelen ostromától folyamatosan ha

nyatlott, ezért az európai nagyhatalmak 
ki akarták terjeszteni uralmukat a törökök 
ál tal ellenőrzött balkáni és közel-keleti tér-
ség re. Elsősorban az Orosz és a Habs burg 
Birodalom akart török kézen levő te rü leteket 
szerezni. Ugyanakkor a török fenn hatóság 
alatt álló országok füg get le nek akartak lenni. 
A moldvai és havasalföldi ro mán bojárság 
elégedetlen volt a fanarióta rend szerrel, és 
bízva Oroszország tá mo ga tásában, mint a 
balkáni ortodoxia pro tek torában, a vladimiri 
Tudor felé fordította te kintetét, tőle várva a 
megoldást. Tudor Vla dimirescu (Vladimiri, 
1780 – Tărgovişte, 1821. június 7.) olténiai 
kisnemes, a szar vas marha kereskedésből 
gazdagodott meg és az 1806-os oro
sz-török háborúban tűnt ki előszőr, ahol az 
oroszok oldalán har colt. Bekerül I. Sándor 
orosz cár kü lügy miniszterének, Capo D’Is
trianak bi zal mi körébe és kapcsolatba kerül 
a He té riá val, egy görög titkos szervezettel, 
a me lyik nek a hivatása Görögország fel sza
ba dí tása volt az Oszmán Birodalom fenn-
ha tó sága alól. A görög és német nyelvet be
szé lő szabadkőműves Tudor Vladimirescu 
e gyüttműködik a Hetériával, de nem lesz 
en nek a tagja. Eteria (görögül: hetairia, ba-
ráti társaság, „testvériség”), a modern kori, 
török uralom alatti Görögországban, ó kori 
mintára, a XVIIIXIX. század for du ló ján 
több haitairia, azaz titkos, hazafias tár sa-
ság létesült, melyek célja a török uralom 
le rázása volt. Ezek közül az egyik a „Phi li ké 
hetairia” emigrációban, Ogyesszában jött 
létre 1814-ben, tagozatai („efóriák”, in nen 
a Fekete-tengeri Efória város eredete) 
min den jelentősebb görög városban, föld-
közi-tengeri kikötőben, továbbá Bécsben, 
Lon donban működtek. 1820-ban élére 
Yp si lanti Sándor került, Constantin Ypsi
lanti volt fanarióta uralkodó fia. A Hetéria 
a román fejedelemségek területén akarja 
elindítani a felszabadító harcát, erre jó alkal
mat szolgálva havasalföld uralkodójának, 
Alexandru Şuţu-nak az 1821 januárjában 
be következett halála. Az új uralkodó ki
ne vezéséig az országot egy bojárokból 
al kotott kormányzótanács vezette. 

(Folytatjuk.)


