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K isújszállás –N égyfalu

testvér -

városi kapcsolatáról
Mint minden történet, ez is úgy
kezdődött, hogy egyszer volt...
Igen, az egyszer 1974-ben volt.
Erős József nyugalmazott igazgatótanító mesélte el kérésemre,
egy tavaly-szeptemberi délután,
hogyan, miként is kezdődöttalakult a története e kapcsolatnak.
Történt pedig, hogy Jóska bátyám
(ha nem haragszik e megszólításért)
unokaöccse, Imre Péter és felesége
Sára, motorkerékpárral a tengerre
indultak. Velük volt Nagy István
Zoltán barátjuk Zsuzsa barátnőjével.
A két hölgy történetesen testvérek
is. Itt töltötték az éjszakát, másnap
reggel indultak tovább Bulgáriába,
de visszafelé is erre jöttek.
E találkozás aztán megismétlődött
évről-évre.
Időközben
István
és
Zsuzsa
összeházasodtak,
Kisújszálláson szép családjuk van.
1990
január
elején,
egy
Babarunkán történt autóbaleset

folytán, Jóska bátyám ágyban
feküdt. Ahogy mesélte, az első
napok egyikén, éjjel 3 óra körül szólt
a telefon, a vonal túlsó végén Nagy
István volt Kisújszállásról. István
az akkori események melegében
felvetette a testvérvárosi kapcsolat
létesítésének lehetőségét, amit
persze örömmel fogadott a régi
ismerős Erős József.
Pár nap múlva gyűlés volt, a
Gazdakör megalakítása volt a cél.
Erős József is a kezdeményezők közt
volt, itt ismertette a kisújszállási
ajánlatot, amely azonnal nagy
tetszést váltott ki. „Gazdaköriesen”
szólva, a testvérvárosi kapcsolat
magja el volt vetve és hamarosan
szárba is szökött, termést is
hozogatott, de a kapcsolat
hivatalossá érése akadályokba
ütközött. Igaz volt rá probálkozás
még Sandu Marian polgármester
idejében, de elakadt utána.

Lőrincz Gáspár ref. lelkész

T estvérkapcsolatunk
N égyfaluval
Erdélyt gyermekként, mielőtt láttam volna bérceit, hitet, történelmet
őrző templomait, várait, férfiak-nők
csodálatos ünnepi népviseletét,
a csodák földjének képzeltem el
erdélyi születésű édesanyám, nagyszüleim, s Kalotaszegről hozzánk
látogató rokonaim elbeszélése
alapján. 12 éves koromban nyílt meg
előttem a Tündérkert kapuja, amikor
Erdély egy részének rövid időre való
visszacsatolásakor tartott ünnepségek egyikén (1940) Nagyváradon
verset mondhattam Arany Jánosról.
Az ünneplő sokaság látása, a szép,
gazdag műsor, s maga a város méltó
nyitánya volt annak, amit azóta sokszorosan átéltem „Erdély megszentelt hagyományok és hitbuzgóságok

földjén”. Eme országrész kapuján
először 1962-ben jutottam túl, amikor feleségemmel elmotoroztunk a
Fekete-tengerig, s menet-jövet nagy
területet bejárva felkerestük közös
rokonainkat. Elfogadom Kazinczy
Ferenc 1816-ban (a sátoraljaújhelyi
református gyülekezet tevékeny főgondnoka volt akkor) gróf Dessewffy
Józsefnek írt ama megállapítását,
hogy „Magyarország nem ismeri
Erdélyt... melyet ismernünk sok
tekintetben illenék”. Bizony illenék,
nemcsak az általános műveltség
teljesebbé tételéért, hanem azért
is (és elsősorban ezért), mert az
egykori Monarchia felosztásakor
Romániához csatolt területen ma
is sok magyar él, és élni akarásukat

A Kumánia gyógyfürdő Kisújszálláson.
segítenünk kell.
Erre a segítségre az utóbbi időben
főleg a temesvári események idején, 1989 karácsony előtt, december 22-én került sor, amikor Nagy
István Zoltán agrármérnök, tanácstag kora reggel néhányunkat felkeresett, pénzt gyűjtött élelmiszervásárláshoz, s azt még azon a napon
Pintér Zoltán gimn. tanárral elvitték
a határon túlra. Az akkori harcok
miatt csak Nagyváradig jutottak el,
s ott adták át adományukat a Nagyvárad-Réti ref. gyülekezet lelkipásztorának, Bottyán Gyulának. Pár nap
múlva, ünnep szombatján az Ifjúsági Ház akkori vezetői közösségükhöz tartozó lelkes fiatalok gyűjtését
vitték el a határig (Ártánd) – Nagy
István Zoltán, Tóth József Gyulára is
vitt az ünnepek után élelmet, hogy
pár hét múlva Szabó Lajos vállalkozóval, Brankovics László műve-

lődési osztályvezetővel, Pardi Sándor szakoktatóval a Székelyföldre
– Szatmárnémetibe pedig Nagy Gy.
Róza tanárnővel (aki szervezője volt
az akciónak) s Brankovics Lászlóval
vitte el az értékes adományt. Ezek
az utak nemcsak időt, pénzt, fáradságot igényeltek (a felsoroltak szinte mindegyike a saját gépkocsiját
használta), hanem bizony bátorságot is, de a segíteni akarás mindent
legyőzött. Köszönet a sok névtelen
adakozónak, akik akkor és azóta is
testvéri segítséget nyújtottak, illetve nyújtanak.
1990 tavaszán Erős József Négyfaluban élő, köztiszteletnek örvendő,
a település múltját, jelenét jól ismerő nyugd. tanító itteni rokona, Nagy
István Zoltán által kezdeményezte
a két város, benne a gyülekezetek
testvéri kapcsolatának létrehozását.
(Folytatása a 3. oldalon.)
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Veres Emese Gyöngyvér

A

barcasági magyar evangélikus
iskolák rendhagyó története

(Folytatás előző lapszámunkból.)
Lelkész bemutatja azon tervezetet, melyet a felállítandó felekezeti
iskola részére előkészített, amint
következik:
Előirányzat a csernátfalusi ág. h.
ev. egyházközség által felállítani
szándékolt felekezeti iskola költségvetéséhez.
I. Szükséglet:
A szükséglet előirányzatánál figyelembe vétetik, hogy az eddig öt
tanítóval bíró állami elemi népiskola
felekezetivé alakítása következtében az egyház tagjaira eső teher
csökkentessék, miértis a szükséglet
összeállításánál öt tanító helyett
négy vétetik fel. Ez azért is megtehető, mivel az ötödik számító, Oravszky Rezső ideiglenesen megbízott
igazgató ideiglenesen más iskolánál
nyert alkalmazást.
A tanítás ezen tanévben november
1-től június 1-ig terjed. Ha a helyzet
addig javunkra nem változik, akkor a
tanítói állások az egyházi Alkotmány
Rendelkezése értelmében fognak
betöltetni. Az eddig iskoláknál működő tanítókat az egyházközség
felekezeti különbség nélkül mint
óraadókat ideiglenesen óhajtja
alkalmazni ezen tanévre. Mint óraadóknak fizetésüket óránként négy
koronában állapítja meg az alábbi
részletezéssel. Tanítók, illetőleg
tanítónők előzőleg nyilatkozatra hívatnak fel a tanítás elfogadását illetőleg. Akik az állást el nem fogadják
azok helyett az egyház másokat alkalmaz. Nyilatkozatra hívandók fel:
Kelemen Ödön, Herszényi Andorné,
Mihály Sándorné, Veres Benedekné.
Óra- és osztálybeosztás:
I-ső osztályban tanít Mihály Sándorné vagy helyettese. Tanít minden
délelőtt 3 órát = 18 óra, két délután,
mikor IV, V, VI. osztálynak szünet van
2–2 órát = 4 óra, a IV, V, VI. osztályban női kézimunkát heti két órán.
Heti órák száma 24 óra, havi 96, évi
672 óra, egy óráért jár négy Korona,
a 672 óráért 2688 korona.

II-ik osztályban tanít Veres Benedekné vagy helyettese. Tanít három
délelőtt 9 órán, 3 délután 9 órán
felváltva a III. osztállyal, és ismét 3
délután, mikor az első osztály szabad két-két órán = 6 óra. Az órák heti
számok 9 + 9 + 6 = 24 óra. Egy óra
4 Kor, havi 96, évi 672 óráért fizetés
2688 K.
III-ik osztályban tanít Herszényi
Andorné vagy helyettese. Tanít
három délelőtt 9 órán, 3 délután 9
órán felváltva a IIik osztállyal, és ismét 3 délután, mikor az első osztály
szabad két-két órát = 6 óra. Az órák
heti számok 9 + 9 + 6 = 24 óra. Egy
óra 4 Kor = 2688 K.
IV.–V.–VI. osztályban tanít Kelemen Ödön, tanít minden délelőtt 3
órát = 18 óra, négy délután 2–2 órát
= 8 óra. Heti órák száma 26 óra, havi
104 óra, évi 728 óra, fizetve 728 órára 4 koronával 2912 K. Mint helyettes
igazgató, gondnok és pénztárnok
600 K, összesen 3512 K.
Vallástanításért I. osztályban heti
2 óra, havi 8, évi 56 = 224 K, II.–VI.,
ismétlőknek ugyanúgy, összesen
1344 K.
Fizetések összege 2688 + 2688 +
2688 + 3512 + 1344 = 12920 K.
Szolgának lakás, fa és készpénzben 500 K.
12 öl fa/szolga felvágja ölét 20
koronáért á 400 kor = 4800 K.
Tisztogatás meszelésre 500 K
Felszerelésekre 500 K
Javításokra 1000 K
Irodai költség 200 K
Előre nem látható költség 400 K
Összesen 20820 K
Fedezet
Van az egyháznak520 családja,
ezeket 4 osztályba sorozva olyképpen hogy:
I. oszt. 130 család fizet 60 kor ….
7800 K
II. oszt. 130 család fizet 40 kor ….
5200 K
III. oszt. 130 család fizet 20 kor ….
2600 K
IV. oszt. 130 család fizet 10 kor ….
1300 K

200 tanuló után fizet isk. fenntartási díj á 20 K …. 4000 K
Összesen 20 900 K
Beíratáskor könyvtárra minden
tanuló fizet 2 koronát.
*
Az egyháztanács az előterjesztett
tervezetet úgy egész tartalmában,
mint részleteiben elfogadja s annak
elfogadását közgyűlésnek is ajánlja.
A fedezet megállapításához szükséges költségeknek csoportok szerinti
felosztásához bizottsági tagokul
ajánltatnak: Kis János, Köpe András,
Pap István 482 hsz., Erdélyi András,
Lőrincz András, Buna András, Kis
András 10, Tomos István 3, Dódé
János 358, Magdó András 353, Kis
István, Köpe Mihály, Sipos Mihály,
Sipos János, B. Káplár István, Kis
János 304, Gírás Márton, B. Köteles
István, Benedek János, Benedek
István, Veres János, Balog Pál.
3) Az iskolai tanítás rendes menetének, valamint az iskola anyagi
ügyeinek felügyeletére bizottsági
tagok kinevezése javasoltatik.
Az egyháztanács hozzájárul a
javaslathoz s bizottsági tagokul
ajánltatnak: Köpe András, Gyurka
Mihály, Pap István, Lőrincz András,
Tomos István, Kis János 304, Gírás
Márton, Bartis András, Köpe Mihály,
Veres János, Bálint István, Papp Gy.
4) Lelkész azon okból, mivel holnap a tanítás megkezdődik, s mivel
még az iskolának nincs pénze, kér
valamelyik egyháztanácsostól egy
öl fát.
Pap S. István ajánlkozik az öl fa
szállítására, mit a gyűlés köszönettel
vesz tudomásul.
Miután lelkész újólag érdeklődésre hívja fel a tagokat az iskola
ügyeire, kéri, hogy vasárnap tartandó közgyűlésen jelenjenek meg, és
otthon is buzgólkodjanak a közügy
elébb vitelén, a gyűlést bezárja.”
A csernátfalusi evangélikus iskola
tehát 1919. október 20-án megnyitotta kapuit. Amint a fentiekből
láthattuk, az egyház vezetése rövid
idő alatt és alaposan átgondolta
a lehetőségeket, illetve azt, hogy
miként tudja biztosítani a csernátfalusi gyermekeknek az anyanyelvi
oktatást. A következő években
megjelenő Evangélikus Néplap cikke
így vélekedik az evangélikus iskola
fontosságáról:

XXVI. évf. 9. szám

szólnák a romániai magyar evangélikusok kolozsvári gyűlésén tett
javaslatok és elhangzott nyilatkozatok, melyek szerint evangélikus
összegyházunk fennmaradásának
egyik legfőbb biztosítéka: az evangélikus magyar iskola. Ennek végleges megszervezése és fenntartása a
mi létérdekünk.
Az evangélikus magyar iskola
gondolata azonban nem ezen a
gyűlésen vetődött fel, hanem az a
magyarság lelkének egy korábbi
megnyilatkozása. Ez a nép ugyanis
a nagy megrázkódtatás után ezer
sebből vérezve, a körülötte lezajló
eseményektől megdöbbenve, hirtelen föleszmélt s midőn legféltettebb kincsét, magyarságát érezte
veszélyben forogni, megteremtette
az evangélikus magyar iskolát! És
a nép ebben a munkájában méltó
társat talált a világháború minden
szenvedésétől agyongyötört magyar tanítóságban. Magyar tanítók!
Meghajtjuk előttetek az elismerés
zászlóját. Az az áldozat, melyet e
cél elérése végett hoztatok akkor,
midőn a biztos jövőt a bizonytalannal cseréltétek fel s a legnagyobb
megélhetési zavarokkal küszködve, hivatástok magaslatán állva,
teljesítettétek á nehéz feladatot,
méltó az egész világ elismerésére.
Kalapot emelve előttetek, fordulunk
az evangélikus magyar egyházak s
azok összességéhez, hogy teljesítsék kötelességüket: szervezzék meg
az evangélikus magyar iskolákat s
biztosítsák tanítóiknak tisztességes
megélhetését.
Evangélikus magyar iskola legyen
nevelésed eszménye: „a becsület
érzésének, a munka kedvelésének
s annak a szeretetnek fejlesztése,
amellyel Istent, hazánkat, egyházunkat és embertársainkat szívünkbe
zárjuk!” (Evangélikus néplap, 1. évf.
1. szám, 1921. aug. 7.)
(Folytatjuk.)

Az evangélikus magyar iskola
A változások mai korszakában, bár
lassan és sok nehézséget leküzdve,
alakult meg minden egyházközségünkben: az evangélikus magyar
iskola. Nagy fontossága mellett
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Hochbauer Gyula közlése

T estvérkapcsolatunk
N égyfaluval
(Folytatás az 1. oldalról.)
Ez ügyben, az említett időben Ponyokai Bálint tanácselnök és Nagy
István Zoltán társaságában otthonomban fogadtam Négyfalu képviselőit: dr. Simon András állatorvost
és Török Sándor agrármérnököt, s
itt és ekkor beszéltük meg a testvéri kapcsolat létrehozását, az együttvaló munkálkodás lehetőségeit a
két város és a benne lévő történelmi egyházak között. Ezt követően,
június 6-án Négyfaluból az első
vendégem Juhász Péter ref. lelkész
volt Gyenge András presbiterrel,
majd rövidesen a gyülekezet akkori
gondnoka, Molnár Árpád feleségével, augusztus elején ismét Juhász
Péter látogatott el családjával, s
ősszel mintegy 40 gyülekezeti taggal lehettek a vendégeink. Közben
szeptember 16-án templomunkban
Kiss Törék Ildikó nagyváradi színművésznő Kocsis István Árva Bethlen Katáról írt monodrámáját adta
elő, felejthetetlen élményt nyújtva
a jelenlévőknek. A művésznő vendégkönyvembe ezt jegyezte be:
„Árva Bethlen Kata eljött Kisújszállásra. Magával hozta Istenbe vetett
hitét, mely átsegítette sok nehézségén. Számomra az a legfontosabb,
hogy ezzel a hittel mindig mindent
szülőföldjéért, Erdélyországért tett.
Gondolatai és életének lényege
maradjon itt a kisújszállási templomban s a gyülekezet lelkében”.
*
Én 1990 november elején voltam
először Négyfaluban (városunkból
hivatalos minőségben talán elsőként), ahol többször találkoztam
a ref. gyülekezet tagjaival és a történelmi egyházak képviselőivel.
Házigazdám Juhász Péter ref. lelkész volt, aki igyekszik minden tőle
telhetőt megtenni kapcsolataink
fenntartásáért, hívásainknak eleget
tenni, s az odalátogatókat személyválogatás nélkül fogadni.
Kapu nyittatott tehát városunk
lakói előtt, amelyet idők folyamán
egyre több fiatal és felnőtt kihasznál. Testvérvárosunkig közel 600
km az út. Nagy áldás, hogy az odamenőnek végig kell utaznia Erdélyen, így már maga az út is gazdag
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élményt nyújt. A síksághoz szokott alföldi embert lenyűgözi a hegyes-völgyes, sok helyen erdővel
borított táj. Nagyvárad és Kolozsvár között festői környezetben fekszik közel negyven falu, amelyeket
együtt Kalotaszegnek neveznek.
Ezek egyikében (Zsobok) született
édesanyám, s itt élte le fiatalságát.
E vidéken látható az úttest mentén
hosszú kilométereken keresztül
kifüggesztett és árusított sok-sok
művészi fokon készített kézimunka, a kalotaszegi varrottas, mely
ügyes kezű asszonyok munkája
nyomán meghódította a világot.
Már gyermekkoromban engem is
mghódított gyulai otthonunkban,
mivel édesanyám magával hozta
kalotaszegi tudományát, s azt ő is
művészi fokon mívelte a maga, családja és mások gyönyörűségére.
Bocsásson meg a kedves Olvasó,
hogy Brassón túlra igyekezve, Kalotaszeggel talán túl sokat foglalkoztam, de úgy érzem, egykori őseim
földjén időznöm kellett, ahol ma is
oly magyarok élnek, akik ragaszkodnak anyanyelvükhöz, kultúrájukhoz, mindenek felett hitükhöz,
gyönyörű templomaikhoz. Ide is
vonatkozik ama megállapítás, hogy
„az erdélyi lélekhez az út a templomajtón keresztül vezet”.
A Kolozsvár és Négyfalu közötti
útszakasz is annyi szépséget, történelmi nevezetességet tár az utas
elé, hogy nem szabad ezek mellett
elrohanni, mert e csodavilág „a beszélő kövek földje. Itt gazdagabb
a forrás, szebb az erdő, melegebb
a tűz, hamarabb kel fel a nap, s a
rengeteg erdő balladákat zúg, meséket regél”.
Négyfalu vagy Szecseleváros teljesen összeépült négy faluból áll: Bácsfalu, Türkös, Csernátfalu, Hosszúfalu. Ez utóbbiban van a református
templom és a parókia. Hosszúfalutól
balra térve van Tatrang, Zajzon, Pürkerec, melyeket „Háromfalu” néven
neveznek, ezek külön-külön, de
egymás szomszédságában vannak.
A Négyfalu és Háromfalu községei
együtt alkotják a „Hétfalu”-t, melyekről írók, kutatók gyakran írnak.
(Folytatása a 4. oldalon)

B álint A ndrás

kérése a

Mo.

oktatásügyi miniszteréhez
Nagyméltóságú Miniszter Úr!
Kegyelmes Uram!
Alulírott azzal az alázatos kéréssel
járulok Nagyméltóságod kegyes
színe elé, hogy engemet pénzügyi és
adminisztrációs ügyekben való jártasságomnál fogva a közoktatásügyi
minisztériumba központi szolgálattételre beosztani, vagy három évtizedet
meghaladó közéleti munkásságom
alapján a kolozsvári, esetleg más
erdélyrészi kir. tanfelügyelőséghez
kinevezni kegyeskedjék.
Az orvosi egyetemmel rendelkező
városokba való elhelyezésemet
azért kérem, hogy a kisebbségi sors
izgalmai következtében cukorbajban
megbetegedett tanítónő feleségem
állandó gyógykezeltetésben részesíthessem.
Kérésem indoklásául legyen szabad rámutatnom pályafutásom
eddigi szakaszaira, mivel a való
helyzet őszinte feltárása igazolhatja
legjobban kérésem jogosultságát.
A vallás és közoktatásügyi m.
kir. miniszter úrnak az 1906. évben
kiadott 55.562/1906. számú rendeletével neveztettem ki rendes
tanítóvá a bácsfalusi állami elemi
iskolához. Itt kezdtem meg tanügyi
munkásságomat, s folytattam azt a
legteljesebb odaadással. Az iskolában és az iskolán kívüli munkásságom eredményességét nemcsak
közvetlen feletteseim ismerték el, de
a közoktatási minisztérium részéről
is abban a kitüntetésben részesültem, hogy több mint 50 elemi iskolai
tankönyv hivatalos elbírálására
kaptam megbízást. Majd 1913-ban
ugyancsak a m. kir. közoktatásügyi
miniszter úr 93.519/1913. számú
rendelete alapján Brassó vármegye
kir. tanfelügyelője felhívott, hogy a
stunyafürdői áll. tanítóképző intézetnél megüresedett gyakorlóiskolai tanítói állásra adjam be pályázatomat.
Amikor ilyen biztató jövő körvonali
kezdtek kibontakozni e¬lőttem, gátolt meg előhaladásomban a világháború. Már 1914 augusztus havában a
harctérre kerültem, s végigküzdve a
kárpáti harcokat december elején az
uzsoki csatában megsérülve tértem
vissza. Másodízben 1915. november
3-tól 1917. november 20-ig voltam
megszakítás nélkül a tűzvonalban,
s a m. kir. 24. honvédgyalogezred
kötelékében vettem részt valamen�nyi ütközetben, melyet a m. kir. 38.

honvédhadosztály vívott. Ez alatt az
idő alatt nyertem el: az 1. oszt. ezüst,
a 2. oszt. ezüst és a bronz vitézségi
érmeket, továbbá a Károly-csapat¬keresztet, s kitüntetéseim alapján a
tartalékos hadnagyi rangot. Végül is
mint az V. honvédkerületi géppuskás
tanfolyam oktatótisztje szereltem le,
és tértem haza az idegen uralom alá
jutott szülőföldemre, hol egy szomorú korszak várt mindannyiunkra.
Az impériumváltáskor – bár többrendbeli meghurcoltatásnak voltam
kitéve, s féléven át tartó állandó
jelentkezésre kényszerített a katonai
hatóság –, mégis kötelességszerűen
azok táborához csatlakoztam, akiknek csupán egy cél lebegett a szemük
előtt: a kisebbségi sorsra jutott magyar nép boldogulásának és jövőbeli
fennmaradásának szolgálata. Ezért
tagadtuk meg tanítónő-feleségemmel együtt az idő előtt kért eskü
letételét; emiatt vállaltuk az esküt
nem tett tisztviselők keserves sorsát.
Állásunkból történt elmozdításunk
után pedig azért nem repatriáltunk,
holott reánk is bizonyára egy-egy
nyugodtabb állás és esetleg a vitézi
címmel járó előnyök jártak volna.
A magyarság ügyét a barcasági viszonyoknak megfelelően az
evangélikus egyházon keresztül
igyekeztem tőlem telhetően szóban
és írásban szolgálni. Evégből 2 éven
át a bácsfalusi evangélikus magyar
népiskolánál tanítottam, s amikor
azt az államhatóság erőszakkal bezáratta, maradtam másodízben állás
és kereset nélkül.
Ekkor a hosszúfalusi Báró Ambrózcy Andor Evangélikus Polgári
Iskola vezetősége hívott meg az
egyik tanári állás betöltésére. Hét
esztendőn át: előbb mint helyettes
tanár, később mint az iskola helyettes
igazgatója működtem mindaddig,
amíg az anyagi erők hiánya miatt ennek az egyetlen evangélikus magyar
középiskolának a kapui is végképp
bezárultak, miáltal harmadszor is
kenyeremet veszítettem.
Kétségbeejtő helyzetemből a
Brassói Népbank Rt. igazgatósága
szabadított ki azzal, hogy a hétfalusi fiókjánál banktisztviselőül
alkalmazott. Eleinte mint könyvelő
dolgoztam, rövidesen a fiók vezetői
tisztséget töltöttem be, így szolgálva
a bank és a magyarság érdekeit.
(Folytatjuk.)
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Lőrincz Gáspár ref. lelkész

T estvérkapcsolatunk
N égyfaluval
(Folytatás a 3. oldalról.)
Ezek a települések a délkeleti Kárpátok által övezett és természeti
szépségekkel gazdagon megáldott
barcasági rónán, a tengerszint felett
600 méter magasságában vannak, s
beletartoznak ama tíz faluba (Apáca,
Krizba, Barcaújfaluval) amelyben
csángó magyarok élnek.
Az első csoportos utunk 1991. július 14-én volt, amikor megérkezésünkkor fogadás volt a városházán,
s ezen az ünnepélyes alkalmon dr.
Ducza Lajos polgármester úr szólt városunk képviseletében s cserélt zászlót Négyfalu polgármesterével. Küldöttségünk tagjai napokon keresztül
szép programmal szolgáltak: Ö. Tóth
Lajosné (a városi könyvtár vezetője
volt akkor) ifjúsági tábor vezetésével,
Monoki Kálmánné tanárnő szépen
éneklő tanítványaival, Fekete István
és Fehérvári Zsuzsánna növendékeikkel népi táncainkból adtak ízelítőül
egy csokorravalót, melynek sikeréhez
hozzájárult Ressinka Lajos citerajátéka is. Az ifjak színdarabja is nagy tetszést aratott. E kirándulás szervezője
Fekete Imre, a Nagykunsági Népfőiskola vezetője volt, házigazdánk pedig
Juhász Péter ref. lelkész híveivel, akik
továbbra elsőszámú vendéglátóink.
A ő segítségükkel jártuk be Székelyföld egy részét, s tettünk másféle kirándulásokat.
1992 októberében Nagy István
Zoltán vezetésével újra ott lehettünk, amikor az 1990 február-márciusában létrehozott magyar középiskola Zajzoni Rab István magyar
csángó költő nevét vette fel. Részt
vettünk sírjának megkoszorúzásán (24-én), s másnap szobrának
leleplezésén, ahol Domján László
alpolgármester úr mondott beszédet. Én dr. Borók Imre nyugd. gimn.
tanárral képviseltem gyülekezetünket, s több felekezet templomában
szolgáltam. A jelenlevő középiskolásaink nagy sikert arattak színdarabjukkal. Az említett Zajzoni Rab
István Líceum első igazgatója Kovács Előd volt, aki sokat fáradozott
annak létrejöttéért és fenntartásáért. Magyarországi útjai alkalmával
többször felkeresett bennünket, s
felbecsülhetetlen segítséget kapott
Kiss Géza középiskolánk akkori
igazgatójától, munkatársaitól s városunk más intézményeitől. Hogy
a középiskolát fenntarthassák és

gyarapíthassák, 50 taggal létrehozták a Barcasági Csángó Alapítványt,
melynek célja e tanintézmény és a
környék magyar nyelvű oktatásának fejlesztése. Eme kuratorium
második elnöke 1992. február 26tól Nagy Béla tanár volt, aki 1995
óta városunk lakója és gyülekezetünk tagja. Elnöksége idején Gyenge András kuratóriumi taggal, Juhász Péter ref., Gajdó Zoltán róm.
kat. és Kovács László evangélikus
lelkészek támogatásával kiegészítették különböző alapítványok
és szervezetek segítségével azt a
pénzalapot, amire szükségük volt.
Ez időben készült el Zajzoni Rab
István bronzszobra, amelyet ő leplezett le, a középiskola épületének
kitatarozása, mellette egy épület,
telek vásárlása s 1993. március 20án, elnöksége idején vették meg a
Hosszúfaluban lévő eléggé leromlott tsz-székházat nagy telekkel,
hogy abból kollégiumot alakítsanak ki a környék magyar fiataljainak bentlakására, tanulására. Az
ő küzdelmét – küzdelmünket – is
nyomon követhettük, hiszen magyarországi útjuk alkalmával, amit
az iskola, kollégium érdekében
tettek különböző alapítványok támogatását kérve, többször lehettek
vendégeink, s a helyszínen láthattuk hősies munkájuk eredményét.
Az ottani magyarságért még mindig
sokat tevékenykedő, széleslátókörű nyugd. tanár úrnak kívánunk
sok erőt, jó egészséget s azt, hogy
közösségünkben megkapja azt a
megbecsülést, amit egykori sokrétű
szolgálatával kiérdemel.
Az említett alapítvány jelenlegi elnöke 1995 nyarától Juhász Péter ref.
lelkész, aki elnökké választásáig is
sokat tett az alapítvány és az iskolaközpont javainak gyarapításáért
mint kuratóriumi tag. Az ő személyes közbenjárásának az eredménye a Zajzoni Rab István Líceum és
a kollégium berendezéséhez szükséges bútorzat beszerzése, a felújítási munkák elkezdése, levezetése,
a külföldi, elsősorban a hollandiai
testvérgyülekezetek megnyerése
az iskolaegyüttes kialakításának
támogatására. Különösen a holland
testvérgyülekezetek adományából
értékes felszereléseket juttatott
a város különböző intézményeinek is. A parókián magyar nyelvű

A Kumánia Gyógy-

és Strandfürdő, és a hozzá kapcsolódó Kumánia Hotel*** ün2012. május 1-jén került sor. Már elnevezésében is jellegzetes,
Kunországot jelent. A régi fürdő területén, de azt teljesen megújítva, az előző években
elkészült látványos és népszerű Ifjúsági Szálláshelyhez a csónakázó tóval kapcsolódva
teljes komplexumot alkot.
nepélyes átadásra

szépirodalmi könyveket is lehet vásárolni, s gondoskodik arról, hogy a
sepsiszentgyörgyi színházba minél
többen eljussanak magyar nyelvű
előadások megtekintésére. Áldott
missziót végez a hit és a magyarság
megmaradásáért, kapcsolataink kiteljesedésért. 1995. október 6-án
volt százéves templomuk, a hálaadó
istentiszteleten felkérésre én hirdettem Isten evangéliumát, s egy évvel
később is, amikor a templom felújításáért, bővítéséért adott hálát a
gyülekezet. A Brassói TV és a Brassói
Lapok c. újság is foglalkozott e jeles
alkalmakkal, méltatva e gyülekezet
élniakarását, amit nyilatkozataimban
én is aláhúzottan hangsúlyoztam.
Tudom, hogy ezenkívül is voltak, akik csoportosan vagy egyénileg ellátogattak Négyfaluba, pl.
a kisújszállási Phoenix „világjáró”
hangversenykórus. Az ottani szereplésük szép sikeréről hallhattunk.
Örömünkre szolgál az is, hogy 1996.
szeptember 26-án a Nagykunsági
Népfőiskola szervezésében egy csoport eljuthatott Négyfaluba, s együtt
ünnepelhették a honfoglalás 1100.
évfodulóját, s közösen felállíthatták
az ezzel kapcsolatos kopjafát.
A négyfalusiak még többször
lehettek vendégeink. 1991 júniusában az első, majd 1996 nyarán
a második Magyar Reformátusok
Világtalálkozója alkalmából jöttek
el hozzánk, s lehettek a pacséri reformátusokkal vendégeink. 1992.
augusztus 20-21-én városunk újratelepülése 275. évfordulóján a
pacsériakkal együtt szintén megtiszteltek bennünket jelenlétükkel.
1992. október 18-án dr. Tóth Albert

országgyülési képviselő szervezésében a „Transsylvániai Nap” alkalmából Erdélyből kaptunk szolgálattevőket Tőkés László református,
Tempfi József róm. kat. püspökök
személyében, akiknek igei tanításuk mellett gyönyörködhettünk a
marosvásárhelyi ref. vártemplom
leánykórusának éneklésében, Csíkos Sándor színművész szavalatában és Lőrincz Katalin orgonaművész orgonajátékában.
E hosszúra nyúlt, s mégsem teljes beszámolóm végén szeretném
megköszönni azoknak a pedagógusoknak, különböző intézmények
vezetőinek, hogy táborok szervezésével, azon való helytállásukkal
segítették azokat a négyfalusi fiatalokat, akik szeretetre, megnyugvásra s tanulásra vágytak. Gyülekezetünk tagjai között is sokan vannak,
akik többször otthonukba fogadták
azokat a felnőtteket vagy fiatalokat, akik közénk jöttek ünnepelni,
kikapcsolódni a sokrétű megprobáltatásból s erőt meríthettek istentiszteleteinken. Gyülekezetünk
fiataljai is sok barátot nyertek többféle találkozás, cserkészekkel való
nyarankénti táborozás alkalmával.
Örülök, hogy én is megszámlálhatatlan esetben nyíthattam ajtót az
Erdélyből jövőknek, közöttük testvérvárosunk lakóinak.
Isten áldása legyen további kapcsolatainkon, hogy egymás hite,
szeretete által segítsük egymást
feladataink elvégzésében.
Megjelent: KISÚJSZÁLLÁSI NAGYKUN KALENDÁRIUM az 1997-es évre,
A város újratelepülésének 280. évfordulójára, Kisújszállás, 1997.
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