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Bodolán igen hosszú ideig egymás 
mellett szolgált a római katolikus és a 
református egyházi iskola. A katoliku
sok a türkösi római katolikus egyház
község filiájaként működtek, s a hívek 
kis száma miatt együtt alkalmaztak 
tanítót. „Az öreg emberek elbeszélé-
sei szerint a türkösi kántor-tanító mint 
vándortanító működött, a hét három 
napját Türkösben, hármat pedig Bo
dolán töltvén. Valószínű azonban, 
hogy amikor a tanító Türkösből távol 
volt, a tanítást a helybeli adminisz-
trátorok – kik ezen időben jobbára 
szer zetesek voltak – végezték. Hogy 
pe dig Bodolán is a régebbi időben 
önálló katolikus kántorok voltak, ki tet
szik abból, hogy az ottani régi énekes
könyvben, mely az 1719. évből való, 
ezen jegyzetet találtam: «Írtam ezen 
két szép istenes éneket Annó 1771 die 
Márc. A méltóságos Béldi János pap 
úrnak kántora, Pál Antal pápista Rec-
tor». Hogy ez esetleg előd és utódja 
tanítással foglalkoztake, erre sem-
miféle adat nem található az egyház 
levéltárában.” – olvashatjuk Józsa Mi
hály iskolatörténeti monográfiájában.

A bodolai és a négyfalusi református 
egyház a római katolikus egyházhoz 
képest bizonyos szempontból fordí
tott erőviszonyú volt: a négyfalusi re
formátus egyházközség volt a bodolai 
egyházközség tartozéka. 

A református egyház jegyzetei és 
szájhagyományok alapján az iskolá
juk történetét 1760-ig lehet vissza
vezetni, amikor 2½ hold szántó, 3 
szekérre való kaszáló, 45 kalangya 
ősz- és ugyanannyi tavaszgabona 
kepe, 10 forint oszpora (aprópénz) 
és 40 krajcár tandíj élvezete mellett, 
Jancsó Beniám volt a rektor, majd 
Hen ter Sámuel foglalta el ezt az ál
lást. Tanítványainak száma 30–40 
kö zött váltakozik, akik többnyire fiúk, 
mint hogy a leányok iskolázása csak a 
19. században vett lendületet. Feltor
jai Gál András 1777-től 1803-ig szol
gál, utána 1834-ig Erős Zsigmond, 
majd 1856-ig Ilyefalvi László József 
(„1848. jan. 10én Oskolamester 
Lász  ló Józsefnek 8 éves Karolina ne
ve  zetű leánya természetes nyavalya 
ál tal elhalálozván temettetett 3 juli.” – 
ol vashatjuk a Reformátusok temeté

si anyakönyvében) következett, kik 
mind az előbb felsorolt jövedelmet él-
vez ték.

A tanítás leginkább csak olvasás, 
írás, kevés számolásra és hittanra 
ter jedt ki. 

„1851ben épült fel a ma is fennálló 
rektori lak és a tanteremként használt 
nagyobb énekvezéri lakás. Ebben 
időben már tömegesebben látogatták 
az iskolát. Mikor 1856ban kisboros-
nyói Benke József lett a rektor, a tan-
ulók száma 86ra szaporodott, köztük 
38 leánnyal. (Benke József 1848/49
ben mint honvéd vitézül harcolt több 
ütközetben.) Nemcsak az ev. ref. val-
lá súak küldték ide a gyermekeiket, 
de a római katolikusok, sőt románok 
is, kiknek pedig itt szintén volt iskolá-
juk. A község értelmisége érdeklőd-
ni kezdett az iskola és tanító iránt. 
A tandíjat 40 koronáról 80 koronára 
emelték, mely még a 19. század 
végén is a tandíjfizetés viszonyítási 
a lapjául szolgált” – írta Berecz Gyula 
a háromszéki magyar iskolákról szóló 
monográfiájában.

A türkösi római katolikus egyház
község anyakönyveiben, pontosab-
ban a halottak anyakönyvében is 
– a temetést végző egyén rovatában 
– csak kántor név alatt szerepelnek 
egész az 1830-as évekig, melytől fog
va már Daczó Imre „cantor-docens” 
név alatt van bejegyezve. „Ezen kán-
tortanítónak Bodolán jobbágybirtoka is 
volt e hivatalért, mely birtok az 1848ki 
felszabadulás után tulajdonába ment 
át, s mint ilyet később értékesített; 
eladott. A vándortanítóság még ez 
u tán is fenn állott talán a 70es évekig, 
va gyis addig, míg Bodolán községi 
nép iskola létesíttetett.”

Az 1868-as népoktatási törvény 
hatása alatt csakhamar megindult a 
mozgalom itt is, hogy a fennálló két 
felekezeti iskolát községi jellegűvé 
alakítsák. Bodola a legelső községek 
közé tartozott, amelyek iskolájukat 
községi jellegűnek nyilvánították. Az 
első községi iskolaszék Béldi Dénes 
elnöklete alatt, 1869. október hó 31-
én alakult meg. Az iskolaszék tagjai 
között volt Béldi Tivadar, Erősdi Bálint 
és Szabó Ferenc református lelkész. 

Mivel sem a református sem pedig 

kopjAFA Benke józSeF BodolAi rektor, ‘48-AS honvéd Sírjánál. 
Sereg jánoS AlkotáSA.

a görög keleti felekezeti iskola helyi
ségei nem feleltek meg a kor kívánal
mainak, az iskolaszék elhatározta, 
hogy modern iskolaépületet kíván 
emelni. Megszavazták az építéshez 
szükséges anyagoknak a helyszínre 
szállítását, és 4804 forint értékű köz
munkát ajánlottak fel. A költségvetési 
terv szerint 11 800 forintra lett volna 
szükség. A különbözetért államse gé-
lyért folyamodtak, s e címen hat  ezer 

fo rintot meg is nyertek. Az iskolatelket 
– az egykori hatalmas Béldi Pál rom
ban levő várát, mely a Béldi-család 
osztatlan birtoka volt – a Béldi család 
ajándékozta a községnek. Így lett 
az egykor rettegett vár, a béke és a 
sze retet hajlékává. Az iskola építését 
1871 tavaszán kezdték meg, s ki de-
rült, hogy befejezéséhez még 2400 
fo rint szükséges.

 (Folytatás a 2. oldalon.)
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Ezt az összeget kölcsön gyanánt, 
évi 100 forint törlesztésre, a közok-
tatási  kormány adta meg.

Az 1872/73. tanév már az új é pület-
ben kezdődött. Községi ta ní tókul Ben-
ke József református és Juga Dimi-
an görög keleti felekezetű ta nítókat 
választották meg. A tanu lók száma 
ekkor már 200 körül volt, és így a 
harmadik tanítói ál lást is meg kellett 
szervezni. Erre az állásra Csiszér 
Ferencet választot ták meg, de 1873 
nyarán ő is és Juga is lemondtak, és 
helyükbe Szőcs József illetve Jonescu 
György került. 

Az új iskola iránti érdeklődés még más 
téren is megnyilvánult. 1873-ban, Kósa 
Sándor körjegyző kezdeményezésére 
iskolai könyvtár alakult. Ugyanekkor 
alapították a szegény gyermekeket 
segélyező a la pot is, melyhez Gróf 
Nemes Nán dor 20 forinttal, Arnulf bajor 
herceg 40 forinttal járultak hozzá; színi 
előadások jövedelméből és más ada-
kozásokból ez az alap rövid idő alatt 
268 forintra növekedett. 

1872. december 10-én tatrang, Za-
jzon, Pürkerec, Bodola, Nyén ma gyar 
tanítói Bodolán gyűlést tartot tak, és egy 
tanítói kör alakulását kez de mé nyezték. 
Ebbe a körbe Bodola és Nyén tanítói 
1879-ig tartoztak.

1875-ben Szőcs József eltávo-
zott, és helyét – tekintettel a lány 
növendékekre – Jakab Berta taní tó-
nővel töltötték be. Azonban a három 
tanerő sem volt képes kel lő en ellátni 
a sok jelentkező tanuló nevelését, s 
evégett a negyedik tan erő alkalmazá-
sa is szükségessé vált. Így került az 
iskolához Serester Ta más okleveles 
tanító. Évközben Ben ke József szem-
betegsége miatt, Jonescu pedig, mert 
ugyancsak Bodolán papnak válasz-
tották meg, állásaikról lemondtak. 
Helyüket Benke Irma (Benke József 
leánya, Serester Tamás felesége szü-
le tett 1861. december 21-én Bo do lán, 
és meghalt ugyanott 1940. november 
20-án. Testvére Benke Irén bodolai 
óvónő, született 1877. április 14-én 
és meghalt 1912. december 9-én) 
és Pap György foglalták el. 1880-ban 
már ismét megváltozik a tantestület 
képe. Serester Tamás igazgató-tanító 
lett, s mellette Benke József, Csulak 
Lajos és Benke Irma működtek. Majd 
1883-ban Serester halálával Szőke Al-
bert, Benke József nyugdíjaztatásával 
pedig Vén Árpád került az iskolához.

Az érdeklődés, mely kezdetben a 
köz ségi iskola működését kísérte, 
las sanként, különösen a fenntartási 
költségek miatt, apadásnak indult. 
Csak hamar belátták, hogy saját ere-
jük ből az iskolát fenntartani nem ké-
pe sek, ami miatt 1883-ban kér ték a 
köz oktatási minisztériumot, hogy az 
iskolát államosítsa. 

Az államosítás 1885-ben bekövet-
kezett. Az eddig is alkalmazásban volt 
községi iskolai tanítókat az állam átvette 

s részükre 400 forint fizetést és 100 fo-
rint lakpénzt utalványozott. Kinevezték 
az állami iskolai gondnokságot, élén 
Erősdi Bálint elnökkel (…) 1887-ben 
Szőke Albert tanítót Székre helyezték 
át, s helyébe Kiss Lajos jött Bodolára 
Szolnok-Doboka megyéből. 1889-ben 
megszűnt a negyedik tanítói állás, ami 
miatt Csulak Lajost Alvincre helyezték 
át. 1896-ban három tanító teljesítette 
hazafias misszióját.

Az iskolának ifjúsági könyvtára 
működött, iskolai takarékpénztár. 

Vén Árpád tanító sikerrel tanította 
a házi ipart. Hazafias ünnepélyekkel 
ápolták a lakosság érdeklődését az 
iskola iránt. Buz gal mukért a bodolai 
tanítókat a köz oktatási minisztérium 
1891-ben elismerésben részesítette. 

A római katolikus lelkész évi 70 fo-
rint, a református és a görög keleti 
lelkészek pedig évi 50–50 forint hitok-
tatási tiszteletdíjat kaptak a közoktatá-
si minisztériumtól.

Az iskola felszerelése teljes: volt is-
kolakertje, tornatere és berendezése, 
faiskolája.

A tanítók egyenként 400 forint 
fizetést, két tanító az iskolaépületben 
szabad lakást, a tanítónő pe dig ehe-
lyett 100 forint lakpénzt élvezett.

„A bodolai állami elemi iskolába 
járó római katolikus növendékek hit
oktatását László Imre római katoli
kus plébános úr nagy elfoglaltsága 
miatt ellátni képtelen. Felkérem te
hát főtisztelendő esperes urat, hogy 
szíveskedjék intézkedni, hogy a 
bodolai állami iskolába járó római 
katolikus növendékek hitoktatásban 
részesüljenek. Idáig Molnár János 
állami tanító úr végezte a hitoktatást; 
de ő katonai szolgálatra behíva
tott. A tantestület a Plébános úrral 
egyetértőleg Lázár Lenke óvónővel 
óhajtaná a hitoktatást végeztetni. Ez 
azonban csak oly időben volna le
hetséges, amikor az óvónőnek nincs 
óvodai foglalkozása.” – Írta Jánki 
Gyula királyi tanfelügyelő Sepsiszent-
györgyről a brassói esperesnek egy 
1915. február 6-én keltezett levélben.

1919-ben Bodolán is újraszervezték 
a magyar tannyelvű felekezeti iskolákat.

A sepsiszentgyörgyi tanfelügyelőség 
tudomásul vette a bodolai és a sepsi-
bükszádi iskolák beindítását.

Egy 1921-ben készített kimutatás 
szerint Bodolán 21-en tanultak a ka-
tolikus iskolában, de ettől a tanévtől 
1924-ig Bodolán 1 tanerős magyar ta-
gozat is működött az állami iskolában.

1921-ben a bodolai római katolikus 
iskola bútorzata: 8 pad, 1 asztal, 1 
szék, 1 kályha, 2 fogas, 2 kép (király 
és királyné), két térkép, 1 tábla.

Schuller Ilona okleveles tanítónőt 
1926. március 6-án választották bo-
dolai tanítónak a katolikus isko lá ban, 
amit a püspökhelyettes jóvá is ha gyott. 

Egy 1926-ban keltezett levél szerint 
Mészáros Sándor Bodolán volt tanító 

a katolikus népiskolába a háború előtt.
Az 1934/1935-ös iskolai évben Bo-

dolán a római katolikus iskola a Ne-
mes Polixénia tulajdona volt. Lock 
Er zsébet 1927-tól tanított itt. A tanulók 
össz létszáma 33. Ebből 16 fiú és 17 
lány. Osztályok szerint: I. osztályos 7, 
II.-os 4, III.-os 4, IV.-es 3, V.-es 10, VI.-
os 2, VII.-es 3.

„Bodolán van templom (a Béldiud
varban) és egy tanerős 7 osztályú ele
mi iskola (a gróf Nemesudvarban). A 
bodolai tanítónő, aki a templomi kán
tori teendőket is végzi, lakást és teljes 
ellátást kap a gróf Mikes udvarában.” 
– olvashatjuk egy lelkészi jelentésben. 

1935-ben az iskola épülete a gróf 
Béldi Ferencné tulajdona volt. Szep-
tember 15-én 24 tanuló járt ebbe az 
iskolába, 6 római katolikus gyereket a 
román iskolába írattak be.

Az 1937-es „iskolai év megkezdése 
a szokásos nehézségek között folyt le: 
a beiratkozásnál a türkösi állami iskola 
igazgatója nem akarta az evangélikus 
gyerekek igazolványait aláírni, de végül 
a szülők és az én erélyes fellépésemre 
mégis megtette. Sikerült Türkösön 2, 
Bodolán 4 gyerekkel többet behozni az 
iskolába, így a gyereklétszám szapor
odott. Az ellenőrző látogatók egészen 
rosszakarata miatt nagyon nehéz az 
iskola élete.” – írta szőcs Béla plébános 
egyházközsége történetébe.

„K.P.Ur!
245 – 925. sz. magas iratra tisztelet

tel a következőket jelentem.
1./ Hivatalosan bezárva nincs a 

bodolai iskola. Bezáró rendeletet nem 
kapott az iskola, hanem a megszűnés 
így történt. Pályázatot hirdettem az 
Erd. Tud.ban ezen tartalommal: P.H 
a b-i rk. k.-t-i állásra pályázatot hird-
etünk. javadalom: 1./ Kántorságért 
évi 3000 L. kepe. 2./¼ hold szántó. 
3./ Statusi hozzájárulás. 4./ Bútoro-
zott szoba, koszt, fűtés, világítás, 
takarítás és mosás. Az állás azon-
nal elfoglalandó. B. 924.IX.24. Isko-
laszék. Formailag nem pályázott sen
ki, hanem Mikóújfaluból Varga József 
érdeklődött és egy leány Marosilyéről. 
Én X. 13-án, amikor a Kegyelmes 
Urnál kihallgatáson voltam Brassóban 
az apácáknál, táviratban hívtam 
Vargát az állás azonnali elfoglalására.

A tanfelügyelőség október elején 

értesített, hogyha okt. 15-ig a katoli
kusok tanítót nem szereznek, be fogja 
zárni az iskolát. Varga nekem nem írt. 
Én azt gondoltam, hogy Varga be
ment Brassóba a főesperes úrhoz, 
és onnan egyenesen Bodolára. De ő 
nem ment oda, nem is írt nekem.

Később X. 26-án mentem Bodolára 
a szokásos istentisztelet megtartá
sa végett. Ekkor értesültem, hogy 
a bodolai állami elemi iskolához a 
regátból jött igazgatótanító elment a 
református iskolába, és onnan kive
zette a katolikus tanulókat, s elvitte 
az állami iskolába, ahol nincs magyar 
csoport.

Dacára annak, hogy a 99681 – 924. 
sz. miniszteri rendelet értelmében be 
szabad iratni a katolikus tanulókat 
a református iskolába, ha abban 
a községben nincs saját iskolája, 
mégsem engedik ki most év közben a 
katolikus tanulókat az állami iskolából.

Jövő szeptemberben azonban, ha 
tanítót kapunk, megnyitjuk ismét. Tanítót 
kapnánk, ha a status fizetne valamit.

Trapp is azért ment el, mert nem ka
pott fizetést.

A tanulók száma: 1921/22es tanév
ben: 33, melyből 25 fiú és 8 lány; 
1922/23-as tanévben: 34, melyből 25 
fiú és 9 lány; 1923/24-es tanévben: 
36, melyből 30 fiú és 6 lány; 1924/25-
ös tanévben: 31, melyből 26 fiú és 5 
lány” – írja a türkösi római katolikus 
egyházközség 19/1925 iktatószám 
alatt kibocsátott ügyirata. 

Ugyanennek az irattárnak más évi 
iratcsomói között is találunk isko-
latörténeti adatokat:

„A gróf hozott tanítót: Páljános, Fe
jérné. Ők hozták az egész családot. 
A hídon innet balkézről van az a régi 
épület. Ők laktak ott.”

Fejér tanító háza a kuglipálya mel-
lett van. Vén tanító úr. Kirsmayerné 
Keresztes Ilona ta ní tó nő Udvarhe-
lyre járt volt képzőbe. Lock Erzsébet 
tanítónő, aki két évet szolgált volt a 
Bánátban is. 

Bodolán a katolikusoknál 1926. 
szep tember 1-től 1928. június 30-ig 
Borbáth Sándor volt a tanító.

A türkösi és a bodolai római katolikus 
iskolák a sepsiszentgyörgyi esperesi 
kerületi tanfelügyelőséghez tartoztak.

(Folytatjuk.)
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I. Általános határozatok
A vízmű rendeltetése a község la-

kosságát a szükséges ivó- és hasz-
nálati-vízzel ellátni. Ebből kifolyólag 
a víz elsősorban ivásra, háztartási 
cé lokra, másodsorban állatitatásra, 
öntözésre és esetleg ipari célokra 
használható.

1. A vízmű teljes egészében 
beszámítva a házi elágazásokat is az 
utcák területén belül a község tulajdo-
na lévén a felette való rendelkezés, 
ellenőrzés és felügyelet joga a község 
képviselőtestületét, illetőleg az az által 
megbízott elöljáróságot illeti meg. Ezt 
a jogot az elöljáróság egy állandóan 
vagy bizonyos időtartamra megbí zott, 
vagy megválasztott vízvezetéki fe lü-
gye lő által gyakorolja.

2. a) A vízvezetéki felügyelő víz-
vezetéki szerelői e munkákra ké pe-
sí tett egyén legyen s kötelessége a 
vízvezeték összes tartozékait, úgy-
mint forrásfoglalásokat, szolgá la ti 
medencéket, csővezetéket, toló zá-
rakat, tűzcsapokat, közkutakat, va la-
mint a házi csatlakozásokat az ut cai 
főcsőtől a csatlakozott házak fa  láig 
– beleértve az utcai főcsapot is – het-
enként egyszer átvizsgálni s en  nek 
megtörténtéről a község bírójá nak 
szóbeli jelentést tenni. Ezen heti re-
vi sió alkalmával a csővezeték az 
összes tűzcsapokon át gondosan 
kiöblíten dő.

b) Tartozik továbbá havonként 
egyszer a forrásfoglalásokat és me-
dencéket kiüríteni és kitisztítani.

c) Az észlelt hiányok közül a 
tolózárak orsótömítéseit, a közkutak 
és tűzcsapok bőrtömítéseit tartozik 
min den külön díjazás nélkül megú-
jítani s az egyéb hiányok helyrehozá-
sa iránt pedig a bíró útján a községnek 
előterjesztést tenni s azok költségeiről 
költségvetést készíteni.

d) Tartozik továbbá az esetleg al-
kalmazandó vízmérőórákat ha von-
ként egyszer leolvasni, a leolvasás 
eredményét a fél könyvecskéjébe 
be je gyezni és ezt a községnek is be-
jelenteni.

e) Tartozik végül a vízvezetéki fel-
ü  gyelő a vízvezetékhez kapcsolt 
házak belső vízvezetéki felszereléseit 
negyedévenként egyszer vizsgálat 
alá venni, s az észlelt hiányokról a 
községnek a bíró útján jelentést tenni.

4. A község tartozik a vízvezetéki 
felügyelőnek a fenti teljesítményekért 
havi utólagos részletekben fizetendő 
évi 480 korona felügyeleti és fenn-
tartási átalányt fizetni, mely összeg-
ben azonban a fentjelzett tömítési 
hiányokon kívül észlelt és a bírónak 

bejelentett egyéb hiányok helyrehoza-
tala beszámítva nincsen.

Tartozik továbbá a község a víz-
vezetéki felügyelő által neki bejelen-
tett egyéb hiányok helyrehozatala 
iránt haladéktalanul intézkedni, il-
letve a hiányokat akár a vízvezeté-
ki felügyelő által egyezségileg 
megállapítandó áron, akár pedig – 
különösen jelentékenyebb javítások-
nál – szakcégektől bekérendő aján-
latok alapján vállalatba adás útján 
azonnal helyreállíttatni.

5. A fogyasztó közönség által észlelt 
hiányok, sérülések, hibák, sérelmek a 
község elöljáróságához jelentendők 
be. Az elöljáróság bárminemű ren-
delkezése ellen fellebbezésének csak 
birtokon kívül van helye.

6. A vízszolgáltatás a fogyasztó 
közönség céljaira a) közkutak, b) házi 
csatlakozások útján történik.

7. Minden lakosnak joga van a nyil-
vános közkutakat bármikor használ-
ni. Vitás esetekben, valamely közkút 
használatában az elsőség érkezési 
sorrend szerint állapítandó meg, egy-
folytában azonban egy-egy közkutat 3 
percnél tovább senki sem használhat.

8. Az utcai fővezetékek és szol-
gálati medencék tolózárait, tűzcsap-
jait, légtelenítő csapjait a közkutak 
és házi elágazások főelzáró szele-
peit kizárólag a községi elöljáróság 
megbízott közege kezeli. Kivételt 
csak a tűz esete képez, mikor is a 
községházánál könnyen hozzáférhető 
helyen levő kulccsal a tűzcsapokat 
bárki megnyithatja.

II. Házi csatlakozások
9. Minden háztulajdonos, kinek 

háza az utcai fővonal mentén fekszik, 
engedélyt kaphat házi csatlakozás 
létesítésére, vagy a már meglevő házi 
csatlakozása átalakítására. E célból a 
ház tulajdonosa, vagy annak megha-
talmazottja, írásban fordul az elöl-
járósághoz, megemlítvén a telek hely-
rajzi számát, utca nevét, házszámot és 
a berendezést készítő iparos nevét és 
lakhelyét, melynek mellékletéül csa-
tolja az új csatlakozás vagy átalakítás 
tervet 1–100 mértékben, két példány-
ban. A terv egyik példánya ellenőrzés 
céljából az elöljáróságnál marad, a 
másik példány a község engedélye-
zése záradékával ellátva a félnek 
visszaadatik. Az utcai főcsőtől a telek 
határáig terjedő házi csatlakozást 
minden esetben a község készítteti el 
a tulajdonos számlájára, a telken belül 
létesítendő magán vezetékek azon-
ban bár mely, ily munkára képesített 
iparossal létesíthetők.

10. Házi csatlakozás általában 
csakis ivó, itató, háztartási (mosás, 
mosdás, főzés céljára engedélyez-
tetik.) Öntözésre és ipari célra a 
vizet használni csakis a község kép-
vi selőtestületének külön engedélye 
a lapján szabad. Az ilyen engedély cél-
jából beadott kérvényben az elő re lát-
ha tólag fogyasztandó víz mennyisége 
kitüntetendő.

11. Öntözésre vagy ipari célra 
szolgáló házi csatlakozások csakis 
víz mérő óra beiktatása mellett en-
ge délyezhetők. A vízmérő óra a házi 
csatlakozás főcsövébe fagytól védett, 
könnyen hozzáférhető helyen, tehát 
vagy pincébe, vagy külön aknában 
helyezendő el. A házi csatlakozás 
főcsövéből az utcai főcső és főelzáró 
szelep közötti szakaszban külön 
elágazást iktatni tilos.

12. A házi csatlakozás és a há zi 
vezetékek, valamint összes felsze re-
lé seinek és a vízmérő órának létesíté-
si és fenntartási költségei a háztulaj-
donost illetik.

13. Házi csatlakozásokhoz hasz nál-
hatók kívül-belül horganyzott ko vács-
vas (gáz) belül ónozott vagy ónbetét-
tel bíró ólomcsövek, felszerelésül 
csu  pán szabályozható szelepek alkal-
maz hatók. Forgató vagy ékcsapok 
nem alkalmazhatók. Az összes szele-
pek balról-jobbra forgatással zárjanak 
s ellenkező irányúval nyissanak. Az 
összes csövek és szelepek oly erősek 
le gyenek, hogy 10 légköri belső túl-
nyomást maradandó alakváltoztatás 
nélkül kibírjanak.

14. A házi csatlakozások belső át-
mérői 20 milliméternél nagyobbak 
nem lehetnek. Ónnal bélelt csöveknél 
a két anyagnak úgy kell összekötve 
lenni, hogy a két fém a csőnek több 
ízben történt hajlítása után se válhas-
son el egymástól. Az ónozás, ké ne-
zés és horganyozás egyenletes és 
tökéletes legyen.

15. A használható ólomcsövek mini-
mális súlyát folyóméterenként a kö-
vet kező táblázat mutatja:

a) ónbetétes ólomcsöveknél: 10 
mm belső átmérő mellett 2,00 kilo-
gramm; 13 mm belső átmérő mellett 
2,80 kilogramm; 20 mm belső átmérő 
mellett 4,55 kilogramm.

b) ónozott vagy kénezett ólom csö-
vek nél: 10 mm belső átmérő mellett 
1,70 kilogramm; 13 mm belső átmérő 
mellett 2,37 kilogramm; 20 mm belső 
átmérő mellett 4,18 kilogramm.

c) kívül-belül horganyozott kovács-
vas csöveknél: 10 mm belső átmérő 
mellett 0,77 kilogramm; 13 mm belső 
át mérő mellett 1,15 kilogramm; 20 
mm belső átmérő mellett 1,90 kilo-
gramm.

16. A házi csatlakozások és fel sze-
re léseik oly módon létesítendők, hogy 
azok befagyás ellen védve legyenek. 
A vezetékeknek a szabadban lega-
lább 1,40 méter mélyen kell a földben 
fe küdniük, a csövek az épületekben 
le hetőleg a közép főfalakon és hi-

deg től védett helyiségeken át veze-
tendők. Hideg folyosóban, vagy hom-
lok és tűzfalban vezetékeket fektetni, 
vagy vízvételre szolgáló szelepeket 
alkalmazni tilos. Udvari vízvételi he-
lyekül csak önműködő víztelenítéssel 
bíró szerkezetek engedélyeztetnek. A 
csővezetékek az utcai főcsőtől kezdve 
állandó emelkedéssel bírjanak s a 
vezetékben törések, melyek lég vagy 
iszapzsákokat alkothatnának, lehető-
leg kerülendők. A telek határán belül 
okvetlenül egy vízleeresztő csappal 
kombinált főelzáró szelepcsap alkal-
mazandó, mely úgy helyezendő el, 
hogy a magánvezeték összes vize a 
szelepcsapon leereszthető legyen. 
E célból a szelepcsap vagy pincébe, 
vagy aknába, vagy kaviccsal kitöltött 
szivárgó gödörbe építendő.

17. Árnyékszékek vagy kazánok a 
vezetékkel közvetlen összeköttetés-
be nem hozhatók. Ezeknek vízzel 
való ellátása céljából alkalmas helyen 
külön víztartó állítható fel.

18. A házi csatlakozások mindaddig 
nem vehetők használatba, s azokba 
víz nem bocsátható, míg azokat a 
községi elöljáróság megbízottja felül 
nem vizsgálta és üzemképesnek nem 
nyilvánította. E vizsgálat díjtalanul 
történik. Csakis ezután fedhetők le 
a felszerelések, csövek, illetve töm-
hetők be a csőárkok.

19. A házi csatlakozásoknak az utcai 
főcsőtől a háztelek határáig (fal vagy 
kerítés) terjedő részébe utcai főelzáró 
szelep iktatandó. Az elágazások ezen 
szakaszának költségei is a háztula-
jdonost terhelik, azonban a szakasz 
tulajdonjoga megépítés után azonnal 
a községet illeti.

20. Minden háztelekre csupán egy 
csatlakozás engedélyezhető. Két 
ház telek csatlakozásának egymás-
sal való összekapcsolása, vala-
mint a csővezetéknek más telekre 
történendő meghosszabbítása tilos.

*
                        *       *
Ez volna az immár 108 éve meg-

alkotott szabály mely az időbeli kor-
sze rűsítések után is sok hasonlóságot 
mutat a mostaniakkal. Megjelent a 
Hétfalu 1907. március 24. és április 4. 
szá mában. (eredeti helyesírás)

Itt illik megemlíteni, hogy id. Simon 
István (1827–1907) „fölajánlott a 
vízmű létesítésére 35 000 koronát.

A Hétfalu 1907. január 20./6. 
számában visszatér a vízvezetékre: 
„A Bácsfaluban 1902 év második felé-
ben felépített ivóvízvezeték végleg-
es átadása a 3 évi szavatossági idő 
lejárta után 1906 év május havában 
megtörtént, s ezzel immár befejezést 
nyert az éveken át húzódó eme 
kényes, és a hatóságoknak sok bajt 
és munkát okozó fellebbezéses ügy, 
s a vállalkozó jogutóda Minkus Mór, 
budapesti lakós Bácsfalu községtől 
ma kézhez kapta az ott már 5-ik éve 
őrzött 8413 kor. óvadékát.”
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Dr. BeNcze MiHály

a z  a l p O k  é S  a  H i M a l á j a 
k a p c S O l a t a

Szeretettel várunk mindenkit április 
25-én, szombaton a Brassó megyei 
néprajzi múzeum türkösi részlegén 
reggel 9 órától a XI. hétfalusi magyar 
nép mesemondó maratonra (a Hét-
falusi Magyar Művelődési Társaság, 
a Zajzoni Rab István Középiskola, 
Bras só megye néprajzi múzeuma, a 
Brassó megyei magyartanárok, taní-
tó nők, óvónők módszertani körei).

*
Támogassa jövedelemadója 

2%-ával a HMMT-t!
A 2014-es jövedelem után befizetett 
adó alapján kitöltött űrlapokat május 
25-ig lehet benyújtani a helyi adóhi-

vatalhoz.
A HMMT adatai:

Asociaţia Culturală Maghiară 
din cele şapte sate

CUI: 14314771
Cont bancar IBAN: 

RO70BRDE080SV05848600800
Köszönjük támogatásukat!

A tavalyi támogatást a Zajzoni Rab 
István Középiskola fejlesztésére, 

korszerűsítésére fordítottuk.
*

Múlt havi lapszámunkban megje-
lent, Négy napig ünnepeltük a Sza
badságharcot a Zajzoni Rab István 
Középiskolában című cikkünkben saj-
nálatos módon elírtunk egy pár ne  vet. 
Helyesen: Gödri-Oláh Enikő, Gyer-
kó Sámuel, Gosuly Kinga, Gósuly 
Tímea. Az érintettektől elnézést ké rünk!

Tusnádfürdőn, 2015. március 28-án, 
szombaton, került sor az Erdélyi Kárpát 
Egyesület országos közgyűlésére. 

Az elnökválasztás képezte a leg-
fontosabb napirendi pontot. A ta valy 
lejárt Dezső László elnök második 
mandátuma is, újabbat nem vál-
lalt. Az EKE augusztusi országos 
közgyűlésén Dezső László a minden-
kori legjobb elnöknek kijáró minősítést 
kapta. Magasra tevődött a léc az új 
elnök előtt, a múlt évben senki sem 
jelentkezett megmérettetésre, így 
augusztustól Kiss Tibor megválasz-
tott alelnök, az EKE Székelyudvar-
hely elnöke, látta el megbízottként az 
országos elnöki teendőket.

A tusnádfürdői közgyűlés egyper-
ces néma megemlékezéssel indult. 
Ke gyelettel emlékeztünk Bajtay Er-
zsébet nagykövet asszonyra, az EKE 
nagy barátjára.

Kiss Tibor megbízott elnök újabb 
jelentős megvalósításokról számolt 
be, sikerült tovább bővíteni az ara-
nyosrákosi EKE-Várat. Nemrég a 
Duna Televizió dokumentumfilmmel 
népszerűsítette tevékenységünket.

Az osztályok belföldi és külföldi 
túrákon megtett sokezer kilométerről 
számoltak be, kisbakancsos táborokról 
a gyerekeknek, honis me reti, bicikli, sí 
és gombász túrákról. Nép  szerűek vol-
tak a Jókai Mór, Vas  vári Pál, Kós Ká-
roly és Erőss Zsolt teljesítmény túrák. 
Többen hegy  mászó, elsősegélynyúj-
tá si, tú ra  ve ze tői tanfolyamot is tartot-
tak. Nem ma radtak el a közkedvelt 
kosaras mulat ságok, a vetítettképes 
előadások. Az EKE Kolozsvár csu-
csai kulcsosházat vásárolt, labdarúgó 
csapatot szervezett, tizenegyedik al-
kalommal rendezte meg a gyerek-
sí versenyt Kisbányán. Az EKE Há-
rom szék házikót kapott használatra 
a Polgármesteri hivataltól. Az EKE 
Szé  kely udvar hely kétezer facsemetét 
ültetett az Ivó környékén.

A legfontosabb feladatok közé tar-
tozik a fiatalítás, pályázatok benyújtá-
sa, kitünő folyóiratunknak, az Erdélyi 
Gyopárnak, minél több reklámszerző-
dést intézni, a megállapított hírdetési 
tarifákkal. Fontos lenne az is, hogy 
minden osztály legalább évente egy-
szer túrát rendezzen, megszállva az 
EKE-Várban.

Sor került az országos elnök meg-
vá lasztására. Dr. Kovács Lehel István, 
az EKE Brassó elnöke nevére nyújtot-
tak be jelölő pályázatot a székelyud-
varhelyiek. 

Rövidesen felszállt a fehér füst. A 
tizenöt osztályt, 1371 tagot képviselő 
küldöttek mindegyike a jelöltre adta 
szavazatát. Így a négyfalusi dr. Ko-
vács Lehel István országos rekordot 
ál lított fel, a nagy múltú, 124 éves 
e gyesületnek először lett Brassó 
me gyei vezetője. Brassói részről, 
a csúcsdöntésnél, Illyés Károly és 
Nádudvary György asszisztált.

Elnökünk 1975. január 21-én 
Brassóban született, 2006-ban szer-
zett doktori oklevelet informatikából. 
A Sapientia–Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetem oktatója. Vállalta, hogy 
hatékonyan folytatja tovább a megkez-
dett munkát. Feladatának tekinti a 
tagszervezetek közötti kapcsolati háló 
szorosabbá fűzését közös túrákkal, 
rendezvényekkel. Szakkörök, fotó, 
bicikli, sí, barlangász, sziklamászó 
klubok létesítését szorgalmazza. Az 
EKE-Várban a diákok természetis-
mereti hétvégeken, nyári táborok-
ban vehetnek részt. Fontosnak tartja 
az Erdélyi Gyopár terjesztését az 
erdélyi középiskolákban, valamint az 
EKE-napi pályázat népszerűsítését. 
Tervezi EKE-szerver keretében vir-
tuális EKE múzeum létesítését, régi 
turista folyóiratok digitalizálását, túrák 
felmérését GPS-szel. Azt is vállal-
ta, hogy az EKE Brassó 2018-ban 
országos vándortábort rendez, tekin-
tettel arra, hogy jövőre az EKE Gyer-
gyó, 2017-re pedig a Háromszéki 
EKE már jelentkezett.

A jóhangulatú közgyűlés végeztével 
Szabó Károly a Csíkszéki EKE elnöke, 
az idei XXIV. Vándortábor házigazdá-
ja vezetésével megtekintettük a tábor-
helyet, a kemping területét, amely a 
hagyományos Tusványos találkozó 
színhelye is. A vándortáborra július 28 
– augusztus 2. között kerül sor.

NáDuDvary györgy

az eke BraSSó elNökéNek 
OrSzágOS rekOrDja

Hunzák. 
forrás: Http://magyarno.com/attIla-nepebol-kIvalt-testvereInk-a-Hunzak/

Az Alpok és a Himalája kapcsolatát 
az egykori Hun Birodalom valósította 
meg, aminek élő nyomai ma is meg-
találhatók a Himalája rejtett völgyé-
ben élő hunza népcsoportnál, és az 
Alpok szintén rejtett Val d’Anniviers, 
azaz Hunok völgyében élő hun-ma-
gyaroknál. 

A himalájai hunzák- a fehér hu-
nok-, Attila népéből kivált ősmagyar 
rokanaink, testvéreink, neve tibetiül 
hun + za = „a hunok szállásterülete”, 
csak ide tartozó jelentés a „húnts” = 
visszacsapó nyíl, íj – tehát „Az íjasok 
hazája”. A hunzák szőkék, barnák, 
vörösek, feketék, kék, zöld és barna 
sze műek is, arcvonásaik pedig fel tű-
nően különböztek a belső-ázsiai tö-
rö kös és a déli, indiai-pastu-iráni – a 
szá munk ra oly idegennek tűnő – arcok 
vo násaitól. A mindössze 14 ezer fős 
né pesség a Himalája hegyei között, 
zárt völgyekben él, melyeket csak igen 
ma gas hágókon át, nehezen lehet 
meg közelíteni. Körösi Csoma Sándor 
is olvasott róluk, de sajnos nem tudta 
ő ket meglátogatni. Az Arvisura is emlí-
ti őket. A Hunza-völgy Kína, Tadzsik-
föld és Pakisztán határán húzódik. A 
nagar nép és a szomszédos hunzakut 
nép egy nyelvet beszélnek, vérségi-
leg is rokonok. Hegyük szent, neve 
Ultár (Oltár)-hegy, több mint hétezer 
méter magyas, és tün dérek lakják. Két 
külön királyságról be szélnek, a Nagar 
királyság és a Hun za királyság. Ma-
gyar nyelvre em lé keztető városnevek: 
Hon, Huru, Ba ba, Sumayar stb.

Több ezer éves földrajzi el szi ge telt-
ségüknek köszönhetően a hunzák 
egészséges és természetes é let szo-
ká sokat követnek, tagjait nem sújtják a 
civilizációs ártalmak: szív be teg ségek, 
vérnyomás problémák, daganatos 
meg  betegedések. A nőknél ismeretlen 
a klimax, a férfiak még 90 éves koruk-

ban is nemzőképesek. En nél a népnél 
hatalmas sárgaba rack-ligetek vannak, 
gleccser vízet isz nak, ez a víz tele van 
a kőzetekből kiol dott ásványi anyagok-
kal, szinte fe hér tőlük, ezért a hegyek 
tejének is nevezik.

A hunzák néprajzáról, samanizáló 
szokásairól könyvet is írt Csáji Lász-
ló Koppány (Tündérek kihalófélben 
– Hunoktól a hunzakutokig). Csá-
ji 2001-es kutatóútját megelőzésen 
nyolc évtizeddel egy világszerte nagy-
ra becsült brit sebészt és orvost, dr. 
Robert McCarrisont híressé az tette, 
hogy fölfedezte a hunzákat, melynek 
nem voltak orvosaik és kórházaik, fiai 
mé gis száz éves átlagéletkort értek el, 
tö kéletes életerőben és jó egészségi 
ál lapotban. Reneé Taylor dr. Allen E. 
Ba nik szemorvossal együtt 1960-ban 
járt a hunzák között, és két könyvet 
jelentetett meg tapasztalatairól (Hun
za Land. 1960. és Long Suppressed 
Hunza health secrets for long life and 
happiness. New York: Award Books. 
1964.). Ezt követően dr. Ládi Sza bolcs 
orvos is tanulmányozta a hunzá kat. 
Egy másik leírás John Clark geológus 
nevéhez fűződik.

A hunzák megmaradtak kemény 
harcosoknak, tájneveik is hasonlítanak 
a magyarokéhoz: Verthun-völgy, Mork-
hun-falu, Zoodkhun falu. A hun, khun 
jelentése: otthon, haza. A ház szó 
a nyelvükön: „há”, de jurtában is so-
kan laknak. A sámánizmusban és lé-
lekvándorlásban való hitük a muzul-
mán hatásra sem rengett meg: vallják, 
hogy a test halála nem e gyenlő a lélek 
halálával. Csakúgy, mint a hunok ter-
mészetvallásában, az állatoknak, 
növényeknek is van lelkük, a létformák 
egymásra épülnek, a lélek egyre ma-
gasabb rendű alakba fejlődhet. A 
tündérek választják ki, kiből lesz sámán.

(Folytatjuk.) 


