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Beszámoló tanácsosi tevékenységről:  
dr. Kovács Lehel István, ifj. Magdó János, Géczi Gellért, Pető Sándor 
 
Évértékelő Négyfaluban 
 
 
Az elérkezett évvége a számadások, beszámolók ideje. Egy új esztendőt úgy illik 

kezdeni, hogy lezárva a régit számot adunk tetteinkről, beszámolunk megvalósításainkról. 
Ezen évértékelő, elemző kerekasztalt ülik most körül Négyfalu magyar tanácsosai. 

A 2012-es helyhatósági választásokon Négyfaluban 2411 szavazatot szerzett a magyar 
összefogás listája, így 2 RMDSZ-es és 2 Néppártos (EMNP) városi tanácsos jutott 
mandátumhoz Géczi Gellért, ifj. Magdó János, illetve dr. Kovács Lehel István, Pető 
Sándor személyében. 

 

 
Négyfalu magyar tanácsosai: dr. Kovács Lehel István, Géczi Gellért, ifj. Magdó János, Pető Sándor 

 
A június 29-re összehívott tanácsi alakuló ülést július 4-re kellett halasztani, ugyanis 

gondok akadtak az egyik Konzervatív Párti tanácsos mandátumának igazolásával, amely a 
politikai egyeztetéseknek megfelelően szükséges volt a tanácsban kialakuló többség 
megszerzéséhez. Ez a Demokrata Liberális Párt (5 tanácsos), RMDSZ (4 tanácsos), Nemzeti 
Liberális Párt (2 tanácsos) képviselőiből kialakult többség vezetett oda, hogy a második 
alakuló ülésen sikerült magyar alpolgármestert megválasztani Géczi Gellért személyében, 
továbbvive azt a hagyományt, hogy 1990 óta Négyfalunak magyar alpolgármestere van. 
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Hasonlóan a városi bizottságok esetén is Kovács Lehel István a 3-as (kultúra, oktatás, 
egyházak, társadalom) bizottság titkára, míg Pető Sándor a 4-es (jogi) bizottság elnöke lett. 

Négy éves mandátumukat a magyar tanácsosok a választások előtt megírt, a helyi 
lakosság igényeihez idomuló, szükségleteiken alapuló programra építik, s örömmel 
számolnak be arról, hogy az elmúlt fél évben már jópár programpontot nagy sikerrel 
valósítottak meg. 

2012. június 23-án a tanácsosok részt vettek a Zajzoni Rab István Középiskola évzáró 
majálisán, ahol Kisújszállás polgármesterével, Kecze Istvánnal, valamint a testvérváros 
küldöttségével találkoztak. Ezt a kapcsolatot működtették július 20–22 között is, amikor a 
Szent Illyés napi rendezvényeken fogadták Kisújszállás küldöttségét, honismereti 
programokat szervezve nekik a hivatalos városnapi ünnepségeken kívül. 

Első tanácsosi járulékukból a Zajzoni Rab István Középiskola Havadi és Kis Gergelem 
tánccsoportjainak működését támogatták. 

 

 
A Zajzoni Rab István Középiskola napközije, háttérben a felújított régi műhely 

 
Előzetes beadvány alapján Brassó megye Tanfelügyelősége augusztus 7-én hagyta jóvá a 

második napközi csoport indítását a Zajzoni Rab István Középiskolában. Állami támogatások 
hiányában ezt a csoportot is magánadományokból, cégek bevonásával lehetett létrehozni. 
Kovács Lehel István és Géczi Gellért hathatós közreműködésével sikerült bútorzatot 
készíteni, szükséges kellékeket vásárolni, és évkezdéskor beindult 8 órás műszakban a 
második napközi csoport. Hasonlóan, városi költségvetésből sikerült befejezni a szülők 
segítségével tavaly fedő alá helyezett régi műhely épületét: kialakították a nagytermet, az 
előteret és a mosdókat, új ajtókat, ablakokat szereltek, központi fűtést vezettek be, majd a 
berendezett épületbe helyezték a Középiskola óvodáját, így egy udvaron két napközi és egy 4 
órás óvodai csoport működik. Szintén városi költségvetésből végeztek kisebb javításokat, 
fertőtlenítéseket a csernátfalusi templom melletti épületben is. A legnagyobb siker viszont 
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kétségtelenül a türkösi főépület továbbépítése volt. Először augusztus folyamán két 
osztálytermet és mosdókat sikerült befejezni az előkészítő csoport számára, majd az év utolsó 
négy hónapján befejezték az épület teljes külsejét, új termet képeztek ki a központifűtés-
kazánok számára, kialakították az iskola tornatermét, valamint az emeleten új osztálytermeket 
hoztak létre. Az új iskolaépület-szárny közeli átadásával végre teljes egészében 
működőképessé válik a Négyfalu önálló magyar középiskolája, befejeződnek a közel 4 éve 
álló munkálatok. 

 

 
A Zajzoni Rab István Középiskola új épülete 

 
A jó testvérvárosi kapcsolatok működtetése érdekében ünnepelték együtt a magyar 

államalapítást augusztus 20-án Kisújszálláson Négyfalu magyar tanácsosai, majd viszonozták 
ezt a látogatást a kisújszállásiak a Szent Mihály Napok alkalmával. 

A 2012-es Szent Mihály Napokat szeptember 28–30 között sikerült megszervezni a 
Polgármesteri Hivatallal, a Hétfalusi Magyar Ifjúsági Klubbal és a Hétfalusi Magyar 
Művelődési Társasággal közösen. Az ünnepségsorozat történetében most először sikerült 
európai uniós pályázati alapokat is mozgósítani, így a rendezvények minőségi új elemekkel 
gazdagodtak. A Zanzibár és a Bojtorján együttesek koncertje magas mércét állított. 

A 2012. szeptember 27-iki tanácsülésen inkább a politikai egyeztetésnek, mint tényleges 
érdemeinek köszönhetően 11 igen, 5 nem és 3 érvénytelen szavazat mellett sikerült Bálint 
András tanítót, néprajzi gyűjtőt, közéleti és kulturális személyiséget, a barcasági Tízfalu első 
egységes monográfiájának szerzőjét Négyfalu díszpolgárává avatni. 

A választások előtt megígért konzultációs program keretei között Négyfalu magyar 
tanácsosai több ízben találkoztak a négyfalusi lelkészekkel és vállalkozókkal, civil 
szervezetek vezetőivel, megoldásokat kerestek problémáik megoldására, közös programokat 
szerveztek. Sikerült a városi költségvetést úgy módosítani, hogy a hosszúfalu-alszegi, illetve a 
csernátfalusi evangélikus egyházközség számára részben rendezni lehessen az iskolaépületek 
évek óta elmaradt bérleti díjait. Ezt az összeget a csernátfalusi egyházközség arra használta 
fel, hogy a templom melletti iskolaépületet hőszigetelő ablakokkal látta el. 
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Jó eredmény született a kóbor kutyák problémájának megoldásában is. Géczi Gellért 
alpolgármester képviseli a várost abban a metropoliszi bizottságban, amely Feketehalom 
mellett egy 3000 négyzetméteres kutyamenhelyet épít ki. A jövőre működőképes menhelyre 
fogják elszállítani a négyfalusi kóbor ebeket is. 

A négyfalusi gazdákkal megszervezett találkozó célja a mezők őrzésének megszervezése 
volt. A helyi és a nemzeti rendőrség bevonásával sikerült megfékezni a terménylopásokat. 

Az elmúlt félévben az alpolgármester rendszeresen megtartott fogadóóráin több mint 50 
személy problémáival szembesült, hivatali szerepköréből kifolyólag pedig 10 magyar esketést 
celebrált. 

November folyamán egy négyfalusi házaspárt köszöntöttek fel 50 éves házassági 
évfordulójuk alkalmából. 

Ifj. Magdó János kezdeményezésére a tanácsosok karácsonyi üdvözlőlapokat küldtek a 
négyfalusi idősöknek. 

Négyfalu magyar tanácsosai mindent megtesznek a város modernizálása, fejlesztése 
érdekében, így fontos eredmény volt a kerülőút második, Tatrangi út–Garcsin-negyed közötti 
szakaszának befejezése és átadása is. 

 

 
A kerülőút új szakasza 

 
Az évértékelő kerekasztal körülülői, Négyfalu magyar tanácsosai úgy ítélik meg, sikeres 

félévet zártak, megvalósításaikkal hozzájárultak Négyfalu magyar nemzeti közössége és az 
egész város fejlesztéséhez. Újult erővel tekintenek a 2013-as év kihívásai elé, és ígérik, hogy 
az összefogást megtartva tovább dolgoznak a közös célok elérése érdekében. Ebben a 
tudatban kívánnak minden kedves négyfalusinak boldog, sikerekben és eredményekben 
gazdag új esztendőt! 

(Változatban megjelent a Brassói Lapok 1./2013. január 4. számában 
a 18. oldalon) 
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dr. Kovács Lehel István 
1975. január 21-én született, a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen szerzett 

informatikus, majd magiszteri és doktori oklevelet. A Sapientia – Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem marosvásárhelyi karának oktatója, számos szakmai és civil szervezet 
vezetője, a Firka, Hétfalu és Encián lapok szerkesztője, az Erdélyi Gyopár munkatársa. 10 
könyv, 350 cikk szerzője. Nős, 3 gyermek édesapja. 2012-től Négyfalu városi tanácsosa. 

Hívatalos honlap: http://www.ms.sapientia.ro/~klehel/ 
Részletes önéletrajz: http://www.ms.sapientia.ro/~klehel/lapok/cv.hun.html 
 
 
ifj. Magdó János 
1983. december 15-én született, általános és középiskolai tanulmányait a Zajzoni Rab 

István Középiskolában kezdte, majd 10. osztálytól Magyarországon, a szobi Szent László 
katolikus gimnáziumban fejezte be. Egyetemi tanulmányait a budapesti Corvinus Egyetem 
tájépítészeti szakán végezte. 2009-ben külhoni munkavállalás után hazatért és megalapította a 
Hétfalusi Magyar Ifjúsági Klubot. 2012-től Négyfalu városi tanácsosa. 

 
 
Géczi Gellért 
1983. október 6-án született négyfalusi csángó család második gyermekeként. Elemi 

tanulmányait Négyfaluban, líceumi tanulmányait Brassóban végezte az Áprily Lajos 
Líceumban, ezt követően villamosmérnöki oklevelet szerzett a brassói Transilvania Egyetem 
Villamosmérnöki- és Számítógéptudományok karán. Egyetemi évei alatt a Brassói Magyar 
Diákszövetség elnökségi tagja, majd titkára. 2008-tól 2012 júliusáig négyfalusi 
magánvállalkozó, cégvezető. 2012-től Négyfalu városi tanácsosa, alpolgármestere. 

 
 
Pető Sándor 
1957. október 31-én született Sepsiszentgyörgyön. A középiskolát Baróton végezte, 

érettségi után pedig Brassóban végezte el az energetikai líceumban a technikumot és a 
mesteriskolát. A négyfalusi villanyközpont vezetője. Jelen pillanatban nyugdíjas, nős, 3 
gyermek édesapja. 2012-től Négyfalu városi tanácsosa. 

 


