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Türkös: A római katolikus elemi népiskol a
(Folytatás.)
A fokozódó drágaság miatt
államsegéllyel támogatták a
tanítókat, amit a miniszteri tanácsosnak Gróf Majláth Gusztáv
Károly erdélyi római katolikus
püspöknek címzett értesítése
közölt [Egyhki irattár:172/1912.
X.11-én iktatott irat].
Elég sok gond fakadt abból,
hogy az iskolafenntartótól különböző felekezetű tanulóknak a saját felekezetük szerinti
vallásoktatásban kellett részt
venniük, és hittan vizsgát kellett
tenniük. 1912 novemberében
Pascu János görögkeleti vallású
hitoktató jelzi a római katolikus
egyházközségnek, hogy a katolikus iskolát látogató görögkeleti
vallású gyermekek nem járnak
hozzá vallásórákra [Egyhki irattár: 7/1912. ügyirat]. Ez a gond a
későbbiek során még súlyosbodott, ugyanis 1921-ben a hosszú
falusi polgári fiú- és leány iskola
I és II. osztályába 15 római katolikus diák hitoktatását kellett
ellátni az az egyházközség körzetéhez tartozó 8 másik iskolán
kívül: a csernátfalusi evangélikus
elemi iskolába 1 tanuló, a hosszú
falusi református elemibe 7 tanuló, a hosszúfalusi evangélikus
elemibe 4 tanuló, a hosszúfalu-alszegi állami román elemibe 1
tanuló, a bácsfalusi evangélikus
elemibe 2 tanuló [A különféle
nem római katolikus iskolákba
járó négyfalusi római katolikus
gyermekek névjegyzéke: Egyhki irattár: 149/1921.07.06. sz.
ügyirat].
1913-ban lebontották az addigi
deszkatornyot és megépítették
a jelenleg is állót, s a templom
baloldalán a sekrestyét. A munkálatok alatt a szentmisét az
iskolában tartották, s ott volt az
oltáriszentség is [Szent Mihály
oltalmában, 62. old.].
A Hosszúfaluban működött
polgári iskolában a hittant felekezetenként külön-külön tartották. Az évzáró hittanvizsgát is
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Hétfalu valamennyi iskolájában a
plébános tartotta a tanfelügyelő
hozzájárulásával az illető iskola
igazgatójának a felkérésére
[Egyhki irattár: 75/1915. ügyirat].
A katolikus diákoknak a plébános
tartotta a hittant, s a teljesebb
vallásos nevelésükről is ő gondoskodott: „A polgári iskola 48
katolikus növendéke számára
lelki gyakorlatot tartottam a
böjt utolsó hetében.”– jegyezte
be a Historia Domus-ba László
Imre, egyházközségének 42.
plébánosa.
A nemzetiségi mellett a felekezeti sokszínűségéről is ismert
Hétfaluban néha konfliktus is
kialakult a világháború előtti
feszültségben, a felgyorsított
ütemű polgárosodás körülményei között. A fokozódó népességmozgás következménye a
lakosság nemzetiségi, felekezeti
és foglalkozás szerinti arányainak folyamatos változása. A
2012-ben Türkösre helyezett
László Imre így jellemzi az itteni
helyzetet: „Általában úgy veszem észre, hogy nagyon nagy
híveimnél a vallási tudatlanság,
a vegyes házasságok száma jóval
meghaladja a tiszta házasságok
számát. A reverzálist nem ismerik. A vadházasságok száma a
családok 20–25%-át teszi ki. A
tudatlansággal és a vallási közömbösséggel hogy miként lehet megbirkózni — azt a jó Isten
tudja. A gyermekeket a szülők
tiltják el a szentmise hallgatásától, de én emiatt megbuktattam
és lenyomtam néhány polgáristának a jegyét, amiért aztán Kil�lyéni Endre kálvinista igazgató úr
feljelentett és lehordott Meisel
főesperes úrnál, de a főesperes
úr más szemmel nézett, mint
az igazgató…” [Historia Domus:
László Imre plébános bejegyzése1914. június 22-én.]
Az 1914/15-ös tanévben Türkösről 16, Bácsfaluból 3, Bukarestből
2, Köpecről 1 tanulója volt az
iskolának, kik közül 16 fiú és 9

leány; 24 római katolikus, 1 görögkeleti; 24 magyar, 1 román;
3 elsős, 8 másodikos, 7 harmadikos, 5 negyedikes, egy ötödikes, 1 hatodikos [Statisztikai
kimutatás az 1914/1915. iskolai
évre: Egyhki irattár:8/1915. évi
iratcsomó].
Ettől a tanévtől Erdélyi Anna
[1891-ben született Csernátfaluban. Statisztikai lap Egyhki
irattár:8/1915. évi iratcsomó]
foglalta el az iskola addigi tanítójának hadba vonulásával megüresedett kántortanítói állást. A
tanítónő, 1913-ban fejezte be
a nagyszebeni tanítóképzőt, s
ugyanebben az évben női torna
és kézimunka tanfolyamra járt
Budapestre.
Ebben a tanévben az iskolafenntartás nehezét az egyházközség hordozta. Az kirótt egyházközségi adó mellett 698 ko-

rona államsegély kaptak. Ekkor
egy osztatlan osztályú iskola egy
tantermében tanultak együtt
a fiúk és a lányok. Szeptember
5-től 1915 május 18-ig tartott a
tanév. Kézimunka órákon kötést,
varrást és horgolást tanítottak.
Két ünnepélyt szerveztek: karácsonykor és március 15-én. Az
iskolának volt tanítói és ifjúsági
könyvtára [Statisztikai kimutatás
az 1914/1915. iskolai évre: Egyhki
irattár:8/1915. évi iratcsomó].
Az 1915/16-os tanévben a vasárnapokon kívül a következő szünnapokat tervezték: szeptember
8. kisasszony napja; szeptember
26–október 4. szünet burgonyaszedés miatt; november 1–2.
mindenszentek; november 4.
püspök urunk névnapja; november 19. Erzsébet-nap; december
8. Mária-ünnep;
(Folytatása a 3. oldalon.)
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A Hegyeshegy
Zakatol a fakopáncs, alkonyat egén visszhangzik,
Hull, s csak hull a zúzmara, templomtornyán a hold alszik.
Piheg a mező, hűségvallomást huhog egy csillag,
Kitömött medve ez a Hegyeshegy, horkant utólag.
Tavasz zizzen a mába, s virágpetárdák az égre,
Fenyőkben a kopjafa nyüszít, tanít szerénységre.
Lombfakasztó madárdalra, nap égeti mosolyát,
Jég alól tör fel a borvíz, felejti a pocsolyát.
Kiült a hegy szelleme napozni, s nagyokat ásít,
Oldalát tövis szúrja, s két gerlét magához csábít.
Meséli nekik a múltat, itt óriások éltek,
Ködbe vesző utakon járták, amíg ide értek.
Még rotyogott egy vulkán, szobrászkodtak a gleccserek,
Szétnyíltak a völgyek, és elsodródtak a tengerek.
És dalolt, s csak dalolt, az emberhangú történelem,
Tündérkert lett a Barcaság, öröm, mosoly, s szerelem.
Századok múltak, óriásunk utolsót sóhajtott,
Testét hagyta itt, és Isten országába távozott.
Avas lépteit köd törölte, még siratja a nyár,
Hétfalu népe eltemette, és gyászruhában jár.
Szkíta szokás szerint, sírjára hordták a köveket,
S ebből született a Hegyeshegy, karcolja az eget.
Sok könny elfojtotta a vulkánt, a nap egyre hevít,
Hegy tövéből borvíz csobban, szomjat olt, és ízesít.
Zakatol a fakopáncs, alkonyat egén visszhangzik,
Szemfedőt kavar az őszi avar, a hold kialszik.
Piheg a mező, hűségvallomást huhog egy csillag,
Kitömött medve ez a Hegyeshegy, horkant utólag.
(Hosszúfalu-Alszeg, 2001. május 23.)

A volt bodolai római katolikus iskola
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A Brassó megyei RMDSZ
(Folytatás.)
Az 1996-os választások után az
RMDSZ a negyedik helyre került,
miután a szenátusban megszerezte a voksok 6,82 illetve 6,64
százalékát. Ez 11 szenátort és 25
képviselőt jelentett számára.
A szociáldemokraták a 2000ben tartott választásokon viszont megint csak győzedelmeskedtek. Ion Iliescu – akkor már
Társadalmi Demokrácia Pártja
névre hallgató – politikai tömörülése kapta a legtöbb voksot.
A választások legmegdöbbentőbb eredménye viszont az volt,
hogy a Nagy-Románia Párt a
második politikai erővé lett. Az
RMDSZ ötödik lett, a szenátusban
szerzett 6,9 százalékos szavazataránya 12, a képviselőházban
szerzett 6,8 százaléka pedig 27
mandátumot ért. Ennél a szavazásnál emelték meg első ízben a
korábban 3 százalékos parlamenti bejutási küszöböt 5 százalékra.
A 2004. évi, november 28-i választásokon a részvétel arány
tovább csökkent, ezen a választáson is baloldali győzelem született. A Szociáldemokrata Párt
Dan a Román Humanista Párttal
szövetkezve mindkét házban
megszerezte az elsőbbséget. A
negyedik helyre került RMDSZ a
szenátusi és képviselőházi voksok 6,23 és 6,19 százalékával 10
szenátort és 22 képviselőt juttathatott a parlamentbe.
2004. április 1-én Románia
NATO tag lett, majd 2007. január
1-jén az Európai Unió tagja is. A
parlamenti ülésen az RMDSZ nevében Borbély László képviselő,
a szervezet politikai alelnöke is
felszólalt. Elmondta, hogy az
RMDSZ cselekvően támogatta
Románia NATO-tagságát, és a
romániai magyar közösségnek
is jelentős szerepe volt a NATO
és az EU-tagság támogatásában.
A történelem ismétlődött, úgy
járt a RMDSZ mint a Magyar Népi
Szövetség 1945-ben. Az RMDSZ
nélkül a csatlakozási feltételeket nem teljesíthette volna, de
ahogy célba értek a román érdekek, a politikai palettáról legszívesebben letörölte volna az
RMDSZ-t. Rögtön felnyitotta a
palackot, és előszedte a 100 éve
jól bevált nacionalizmusát. Hozzákezdett iskoláink visszaállamosításához, temetőink felszámolásához. Tudjuk Brătianutól,
hogy Románia eltökélt szándéka a magyar kisebbség teljes felszámolása. A jogi rendszerben
alkalmazott kettős mérce, a 30
utca
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éve elért eredményeink felszámolásához vezethet. Bizony
nem könnyű ilyen légkörben az
RMDSZ-nek politizálni.
A 2008. november 30-án lebonyolított választásokon volt a
legnagyobb az érdektelenség.
Ugyanakkor ez volt 1989 után az
első parlamenti választás, amelyet nem az elnökválasztásokkal
együtt tartottak. A harmadik
helyen a Nemzeti Liberális Párt
végzett, megelőzve az RMDSZ-t,
amely 22 képviselőt és 8 szenátust tudhatott magáénak.
2012.decemberében
került
sor a törvényhozási választásokra, amelyeket 9-én tartottak
meg, a választásokat a Nemzeti
Liberális Pártból és a Konzervatív Pártból álló Jobbközép Szövetség és a Szociáldemokrata
Párt koalíciója nyerte meg, az
RMDSZ a negyedik helyen végzett. A magyar érdekképviseleti
szervezet a szenátusnál 5,23, a
képviselőháznál pedig 5,13 százalékot ért el, ami 9 szenátort
és 18 képviselőt jelentett. 2012ben az RMDSZ Brassó és Hunyad
megyei szervezete, a Romániai
Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) Brassó és Hunyad
megyei szervezetének közreműködésével, a Brassó-Hunyad
Szórványpartnerség keretében
oktatási konferenciát szervezett. 2013. augusztus 14-én létrejött az RMDSZ Brassó megyei
Nők Szervezete, Domokos Melindának szavaztak bizalmat
az elnöki funkció betöltésére,
ügyvezető elnök Tóásó Imelda,
területi felosztás szerinti alelnökök: Brassó város - Farkas Anna
Lili, Kárpát Kanyar - Fejér Anikó,
Kőhalom vidék - Ferenc Piroska.
2016 december 11-én tartott
parlamenti választást a Szociáldemokrata Párt nyerte, így
ismét ez a párt alakíthatott kormányt. Az RMDSZ a képviselőháznál 6,18 és a szenátusnál 6,24
százalékot ért el, ami 9 szenátort és 20 képviselőt jelentett.
2016-2020 között olyan eredménye volt a magyaroknak,
amire azelőtt nem volt példa:
2 Brassó városi tanácsos volt,
köztük egy alpolgármester, három megyei tanácsos, köztük
egy megyei tanácsalelnök, volt
parlamenti képviselő, emellett
a megyében 3 polgármester, 8
alpolgármester volt, 47 önkormányzati képviselő, 3 megyei
tanácsos, Kovács Attila, Tóásó
Imelda, Szakál András.
(Folytatása a 4. oldalon.)
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(Folytatás az 1. oldalról.)
December 24–január 2. karácsonyi szünet; január 6. vízkereszt; február 2. gyertyaszentelő; március 15. hazafias ünnep;
március 15. Gyümölcsoltó Boldogasszony; április 11. hazafias
ünnep; április 16–24. húsvéti
szünet; május 1. madarak és fák
napja; június 1. áldozócsütörtök
[Az 1915/1916 évi szünnapok:
205/1915. sz. ügyirat].
Az egyházközség csak 1916.
december 15-én kapta az értesítést, hogy Zsigmond Béla Gyula,
türkösi tanító, a 24. honvéd
gyalog ezred címzetes őrmestere hősi halált halt a Lisowice
melletti csatatéren 1915. május
17-én [Zsigmond Béla Gyula
halotti anyakönyvi kivonata és
Brassóvármegye közigazgatási
bizottságának 574/1916. számú
Értesítése: Egyhki irattár:1916.
évi iratcsomó]. Ettől kezdve állása felszabadult és rendes tanítóval lett betölthető, de többszöri
meghirdetés is nehezen hoz
eredményt [A gyulafehérvári
püspökség 7424/1917 számú
felszólítása: Egyhki irattár:1917.
évi iratcsomó]. 1917. március
30-án tanítónak jelentkezett a
kézdiszárazpataki Szántó Jenő,
de a nehéz életkörülményekre
hivatkozva visszalépett [Szántó
Jenő két levelező lapja az 1917-es
iratcsomóban].
1917. május 9-én Zita királyné
születése napján iskolai szünnapot tartottak ünnepi istentisztelettel [Egyházközségi irattár
1917. évi iratcsomó esperesi
értesítés levelező lapon].
1919-ben megszűntették a
türkösi magyar királyi állami
elemi iskolát, s átalakították
román állami iskolává. Emellett
az „1923/23-es tanévben magyar
nyelvű szekciót állítottak fel 1
tanerővel”. 1914/25-ős tanévben már három tanerős ez az
iskola. „A magyar nyelvű óvoda
1918-ban megszűnt, és helyébe
román nyelvű óvoda állíttatott
föl.” [Egyházközségi irattár:
Kimutatás az 1918 és 1925 közötti helyi iskolázási helyzetről
82/1925. VII. 11. irat.]
1920 és 1926 között Vigofszky
József a kántortanító, 1926/27ben Borbáth Sándor, 1928 és
1940 között Dobránszky József,
1940-től 1943-ig Bartók Erzsébet,
1943 és 1945 között Erőss Erzsébet, aki után az iskola államosításáig Péter Ernő.
Egy 1921-ből fennmaradt kimutatás szerint Türkösön (51
tanuló) és a leányegyházközségként hozzá tartozó Bodolán (27
tanuló) kívül Hosszúfaluban (32
tanuló) is működött rövid ideig
katolikus iskola [Egyhki irattár:
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Türkös: A római katolikus elemi népiskol a
4746/1926. sz. alatti püspöki leirat – 1926. évi iratcsomó].
Az egyházközség anyagi gondjai súlyosbodtak, ugyanis „az
53/924. sz alatt kelt bejelentés
dacára az egyházközség a földosztáskor [„Minden egyházközséget 32, minden templomot
10, minden kántort 8 és minden
iskolát 16 hold föld illet meg…”
– Püspökségi leirat: 2521/1926.
sz] mellőzve lett, holott teljesen
vagyontalan (…) Türkös községtől kisajátított 22 hold szántóból
a román görög keleti egyház 5
h, lelkész 5 h, és a többi a román
tanítók között osztatott ki”.
[Egyházközségi irattár: Kimutatás az 1918 és 1925 közötti helyi
iskolázási helyzetről 82/1925. VII.
11. irat.]
A község , valószínű, azzal
indokolt, hogy nem maradt
kiosztható területe, ugyanis
Márton Mózes plébános kérte,
hogy ebben az esetben a törvényesen járó területet csatolják
az erdélyi római katolikus státus
vallási és tanulmányi alapjához
[Egyházközségi irattár: 86/1926.
sz. ügyirat].
Az egyházközségek 498/1925.
számmal jóváhagyott szabályzatának II. fejezetének 18.§-a Az
egyháztanácsra és iskolaszékre
vonatkoztak:
„Az egyháztanács és iskolaszék
tagjai hivatalból:
a. a plébános,
b. a helyi szolgálat szerint
idősebb segédlelkész – hol több
segédlelkész van,
Választás útján:
c. a főgondnok,
d. számadó gondnok,
e. a katolikus iskolák tanítóinak
képviselői. Ha egy férfitanító
van, az tagja az egyháztanácsnak; két férfitanító közül az
igazgató-tanító vagy az idősebb
férfitanító; (…)
A katolikus iskolák tanítói a közgyűlés által az egyháztanácsba
nem választhatók be.
f. az egyháztanácsosok száma
a hitközség nagyságához képest
6–30-ig terjedhet, a póttagok
száma a rendes tagok 1/3-a.
g. 19.§. Az egyháztanácsosokat, főgondnokot, és gondnokot, valamint a póttagokat a
közgyűlés, a tanítók képviselőit
a tantestület választja három
évre. Csak olyan férfiak választhatók, kik az egyházközségben
tiszteletnek örvendenek, katolikus életet folytatnak s egyházilag érvényes házasságban élnek

(ha nősek), 30-ik életévet betöltöttek és írni-olvasni tudnak.
h. A megválasztott főgondnokot és gondnokot a püspök nevezi ki, a megválasztott tagokat
a püspök erősíti meg. (…)”
1926 október 6-án a püspök
Borbáth Károlyt helyettes kántortanítónak nevezte ki az iskolába [Egyhki irattár: 124/1921. évi
iratcsomó], de nem foglalta el
állását, mert be kellett vonulnia
katonának.
Ebben az évben a türkösi
római katolikus elemi iskola
működését személyi és dologi
szükségletekre összesen 4 531
korona államsegéllyel segítették [Egyhki irattár: 125/1921. évi
iratcsomó].
1935. szeptember 9-én írt levelében így írt a Türkösből távozó
plébános utódjának:
„A türkösi plébániához 10 község tartozik: Türkös, Bácsfalu,
Csernátfalu, Hosszúfalu, Tatrang, Zajzon, Pürkerec, Bodola,
Keresztvár, Derestye. Bácsfalu,
Türkös, Csernátfalu, Hosszúfalu
össze van épülve egyfolytában, mintegy 7 km hosszúságban, Tatrang, Zajzon, Pürkerec
megint egy csoportban Türköstől 9–10 km-re, Bodola önálló
szervezettel bírő filia Türköstől
14 km-re, keresztvár Bodolán
még túl 5 km-rel, Derestye Türköstől Brassó felé 1 km. Türkösben van templom és egy tanerős
4 osztályú elemi iskola, Bodolán
van templom (a Béldi-udvarban)
és egy tanerős 7 osztályú elemi
iskola (a gróf nemes-udvarban).
A bodolai tanítónő, aki a templomi kántori teendőket is végzi,
lakást és teljes ellátást kap a Gróf
Mikes udvarában.
Türkös és Bácsfalu iskolaköteles
katolikus gyermekei nagyobbrészt a türkösi katolikus iskolába
járnak, de elég nagy számban
vannak az állami iskolába járók
is. Csernátfalu és Hosszúfalu
katolikus gyermekei, mintegy
70 szét vannak szóródva 8 iskolába (állami, ev., ref., gazdasági,
iparos-tanonc, gimnáziumi). A
bodolai katolikus gyermekek
majdnem mind a katolikus iskolába járnak. Ezeknek oktatása
sok gondot nem okoz, mert a
tanítónő nagy hozzáértéssel lelkiismeretesen elvégzi a hitoktatást. Keresztváron is van minden
évben 7–8 gyermek. Tatrang,
Zajzon, Pürkerecen 2–3 . Derestyében 5–6.. terhes funkció, én
a legjobb akarat mellett sem
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tudtam eljutni mindenhová (…)
A türkösi iskola rendben van.
Nyilvánossági joggal bír (…) A
bodolai iskolának nincs nyilvánossági joga, fennmaradása a
bodolai mágnások jóakaratától
függ. A tanítónő Lock Erzsébet,
bánáti sváb leány, elsőrangú
tanítónő, aki nagy segítségére
van a plébánosnak (…)” [Márton
Mózes 1935. szeptember 9-én
kelt levele: Egyhki irattár: 1935.
évi iratcsomó.]
Az 1935-ben Türkösre kinevezett Szőcs Béla így jellemezte
tanítóját: „Kántortanító Dobránszky József. Elég jó tanító
és elég szépen éneklő kántor.
Érti a dolgát és elég pontosan
teljesíti. Hét éve van az egyházközség szolgálatában. Családos,
van egy elég szimpla felesége és
egy 8 éves jó kislánya…” [Historia Domus: Szőts Béla plébános
bejegyzése az 1935-ös évre.] Karácsony estéjén szép pásztorjátékot rendezett, és az iskolások
koruknak megfelelően vettek
részt az egyházközség életében.
„Áldozócsütörtökön volt a gyerekek ünnepélyes elsőáldozása: 15
gyerek vette magához először
az Úr Jézus szent testét. Utána
a plébánia udvarán szeretetreggeli volt az egyházközség jobblelkű tagjainak adományából.
Szép volt…
Az iskolai év befejezése a szokásos módon és elég jól folyt le.
Délután volt az összes katolikus
gyerek hittan vizsgája. [Hétfalu
valamennyi iskolájába jártak
római katolikus gyerekek, e felekezeti iskola és a lakhely közötti
távolság miatt. Egyhki irattár:
116/1915. évi iratcsomó] A szokásosnál több résztvevő volt a
kedves ünnepségen.” [Historia
Domus: Szőts Béla plébános bejegyzése az 1936-os évre]
A bejegyzés folytatásából kiolvasható az is, hogy nem volt
mindig felhőtlen a viszony a tanító és pap között, de ez hamar
rendeződött.
„A katolikus iskola vizsgája a
kántortanító rosszakarata miatt
kedvezőtlen időben s a plébános
tudta és beleegyezése nélkül, kevés jelenlevővel volt meg, melyen
sem én, sem a főgondnok, gondnok iskolaszék nem volt jelen.
Június 14-én szép, megható
és kedves szülők napját rendeztem, melyen a kántortanító is
közreműködött – parancsra –
egynéhány ének betanításával
és levezetésével. Szavaltak, jeleneteket adtak elő s egy hatásos
ünnepi beszédet mondott egy
nagyobb fiú.” [Historia Domus:
Szőts Béla plébános bejegyzése
az 1936-os évre.]
(Folytatása a 4. oldalon.)
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A Brassó megyei RMDSZ
(Folytatás a 2. oldalról.)
Közülük 4 évig megyei tanács
alelnök Tóásó Imelda, két városi
tanácsos, Barabás László és Toró
Tamás, közülük Barabás László
alpolgármester volt Brassóban.
A brassói RMDSZ elnökei: 1990
Madaras Lázár, 1990-1996 Mina
László,
1996-1998
Nedeczky
László, 1998-2001 Kovács Csaba,
2001-jelen Kovács Attila. Ügyvezető elnökök: 1990-1993 Benedek Imre, 1994 Mátyás Béla,
1994-1997 Török Ernő, 1997-1998
Simon Sándor, 1999-2001 Fetykó
Zoltán, 2001-2005 Szakál András
Zsolt, 2005-2011 Tóásó Áron,
2011-2015 Marthy Mátyás, 2015
Mikes Melinda, 2017-jelen Varga
Nándor. Parlamenti képviselői:
1990-1992 Fazakas Miklós szenátor, 1992 Reiff István szenátor,
1990-1996 Madaras Lázár parlamenti képviselő, 1996 Török Ernő
parlamenti képviselő, 1996-2004
Kovács Csaba parlamenti képviselő, 2004 Nádudvary György
parlamenti képviselő, 2004-2008
Kovács Attila parlamenti képviselő, 2008 Nádudvary György
parlamenti képviselő, 2008-2012
Farkas Anna parlamenti képviselő, 2016-jelen Ambrus Izabella
parlamenti képviselő. Megyei
Képviselők Tanácsának vezetősége: 1993-1995 Madaras Lázár
(elnök), Török Ernő (alelnök), Benedek Imre (titkár), 1995-1996
Szente László (elnök), Vajda Károly (alelnök), Orosz József (titkár), 1996-1998 Dr. Gábor István
(elnök), Nádudvary György (alelnök), Biró Mózes (titkár), 19982001 Dr. Gábor István (elnök),
Aranyosi István (alelnök), Nádudvary György (titkár), 2001-2003
Bálint László (elnök), Magdó János (alelnök), Schwetter Rezső
(tirkár), 2003-2005 Bálint László
(elnök), Dobolyi István (alelnök),
Schwetter Rezső (tirkár), 20052006 Zakariás Károly (elnök),
Szabó Gábor (alelnök), Géczi Levente (titkár), 2006-2009 Zakariás
Károly (elnök), Szabó Gábor (alelnök), Tóásó Imelda (titkár), 20092013 Zakariás Károly (elnök), Szabó Gábor (alelnök), Géczi Gellért
(titkár), 2013-2019 Ambrus Károly
(elnök), Szabó Gábor (alelnök),
Géczi Gellért (titkár), 2019-jelen
Ambrus Károly (elnök), Fejér Anikó (alelnök), Géczi Gellért (titkár).
A brassói RMDSZ Ezüstfenyő díjasai: 2002 Barcsa Márton, 2003
Szakál András (Markó Attila),
2004 Bódi György, 2005 Kiss József, 2006 Gergely János, 2007
Benedek Káplár Gábor, 2008
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Bálint Ferenc, 2009 Házy Bakó
Eszter, 2010 Ambrus Attila, 2011
Szegedi László, 2012 Reménység Háza, Ménessy Miklós, 2013
Brassói Magyar Dalárda, 2014
Nádudvary György, 2015 Szente
László, 2016 Petki Pál, 2017 Dobolyi István, 2018 Búzavirág Néptáncegyüttes, Reiff Zsuzsa, 2019
Szabó Gábor. A brassói RMDSZ
önkormányzati munkájának a
prioritásai: 1. Oktatás: kisebbségi oktatás, magyar iskolák és
osztályok megtartása, támogatása, magyar főtanfelügyelőhelyettes kérése, iskolaigazgatók és aligazgatók támogatása
kinevezéseknél, pedagógusok
támogatása (oktatási konferenciák szervezése), after school
működtetése, iskolakezdő csomagok a megyében több mint
600 gyereknek évente (minden
0-4. osztályosnak), iskolabuszról
gondoskodni. (Sajnos a magyar
főtanfelügyelői állást elveszítettük, és a gyereklétszám csökkenése miatt sok magyar iskola
került veszélybe. Fogarason is
elveszítettük a magyar iskolát),
2. kultúra és egyház: magyar
kulturális rendezvények támogatása megyei és helyi szinten
is (anyagi forrásokkal saját költségvetésből, a megyei, városi és
helyi önkormányzatoknál kiírt
pályázatokkal – főleg megyei,
az elmúlt években a megyei
tanács nagymértékben támogatta a magyar rendezvényeket: a magyar napok, a magyar
színházfesztivál, a barcasági
gyermekfesztivál, a barcasági
magyar kórusok találkozója és
más), saját rendezvények: március 15., augusztus 20., november 4. (Mártírok napja), más rendezvények támogatása: Mesék
szárnyán, civil szervezetekkel
hálózat – képzés számukra pályázásban, társszervezések rendezvényekben, egyházak támogatása, templomok, imaházak
javítása, felújítása. Közös projektek: katolikus bentlakás (műszaki tervezés, városrendezési terv,
lobbi a forrásokra), magyar ház
építése az evangélikusoknál (városrendezési terv, engedélyek,
hivatali ügyintézés, lobbi a forrásokra), 3. kisebbségvédelem,
magyar nyelv védelme: magyar
helységnévtáblák
településeken, magyarok jogainak védelme eset adtán, ingyenes jogi
tanácsadás, magyar nyelvű megyei bemutató album, magyar
felirat a megyehatárban található táblánál, magyarellenes fel-
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Türkös: A római katolikus elemi népiskol a
(Folytatás a 3. oldalról.)
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
szaporodott. Az ellenőrző látogatók egészen rossz akarata
miatt nagyon nehéz az iskola
élete.” [Historia Domus: Szőts
Béla plébános bejegyzése az
1936-os évre.]
„Türkösön ebben az évben
nem voltak elsőáldozók. Nem
volt elég fejlett gyermek.” [Ua.
1937.]
Majláth Gusztáv Károly 40 éves
püspöki jubileuma alkalmából
május 1-én az ünnepi szentmise

után az iskolában tartott ünnepségen iskolás is szerepelt: a VII.
osztályos Sóslukács Ida szavalta
dr. Jánosy Béla Ünnepi óda című
versét. [Szent Mihály oltalmában,
71.old.]
A tanév végi vizsgákon az
iskolások ekkor is szépen és jól
szerepeltek hittanból (június
13-án), majd másnap a többi
tantárgyból.
A közhangulat egyre kedvezőtlenebb. Ez nyomasztóan hat a
plébánosra is: „A bukaresti Benar
család értékes és szép oltárterítőt ajándékozott a Szent-Antal
oltárra. Sajnos, a helybeli hívek
áldozatkészsége teljesen kihalt.
Pletykálni, bolondul beszélni és
bírálgatni annál jobban értenek.
Hogy mi lesz a végső sorsuk, csak
a Jóisten tudja. Ilyen hívekkel
nagyon nehéz iskolát fenntartani,…” [Ua.1937.]
(Folytatjuk.)

iratok eltávolítása, 4. megye és
településfejlesztés: beruházások
– repülőtér, kórházak, helyi szinten utak, iskolák, óvodák felújítása, kultúrházak karbantartása,
modernizálása, infrastruktúra –
úthálózat (magyarlakta települések prioritáslista élére). Elstartolt
Brassóban is az a hosszabbított
iskolai program, amelyet a magyar kormány támogatásával 8
szórvány megyében és Bukarestben indított el az Iskola Alapítvány. A helyszínek közül Brassó
az egyik legnagyobb létszámmal
van jelen a programban, amelyet helyileg az RMDSZ a Brassó
Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács
segítségével koordinál.
2001-től a brassói RMDSZ elnöke Kovács Attila, aki 1974. december 12-én született Brassóban, Kovács Béla (Brassó, 1938.
június 8. – Brassó, 2018. december 6.), és Derzsi Ilona (Kányád,
1941. május 25.) első gyerekeként, majd a család Ágnes Melinda (Brassó, 1977. február19.)
húgával gyarapodott. Attila
1981-1989 között a brassói 27.
számú általános Iskola tanulója,
majd 1989-1993 között az Áprily
Lajos Főgimnázium tevékeny
diákja. 1993-1997 között a Babeş-Bolyai Tudományegyetem
Filozófia Karán egyetemi hallgató, ugyanitt 1997-1998 között elvégzi a mesterképzőt. 2005-ben
feleségül veszi Borbély Esztert
(Marosvásásrhely, 1982. március
8.), házasságukból két fiú szüle-

tik Egon (Brassó, 2005. november 7.) és Nátán (2008. július 25.).
2006-ban a bukaresti Nemzeti
Honvédelmi Kollégium okleveles végzőse. 2007-2011- között
doktorál a Babeş-Bolyai Tudományegyetemen. 2008-ban a
Brassó Megyei Tanács alelnöke,
2004-2008 között Románia Parlamentjének képviselője. A brassói
Transilvania Tudományegyetem
szociológia tanszékén 2003-tól
tevékenykedik egyetemi adjunktusként. 2004-ben brassói
városi tanácsos, 1998-tól Brassó
megyei RMDSZ alelnök, majd
2001-től elnök. Több nemzetközi konferencián vett részt, fontosabbak: 2001, “Political Campaign, Internet and Democracy”,
Summer University Amsterdam-Maastricht, Phil Noble, political consultant, USA, Jacques
Monasch, political cunsultant,
Holland, and David Evans, chief
of the Labor Party political campaign staff, Great Britain, 26 –29
Iuly 2001, Amsterdam, Holland,
2002, EAPC, (European Association of Political Consultants), 0104 May, 2002, Innsbruck, Austria,
2002, 35th International Conference, IAPC (International Association of Political Consultants),
17-20 November, Rio de Janeiro,
Brazil. Tanulmányaiban az angol,
francia és német nyevtudása sokat segít. Több mint 20 tanulmánya jelent meg, nemzetközileg
elismert szaklapokban.
(Vége.)
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