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Teljes évet zártak Négyfalu magyar tanácsosai, erről szeretnének beszámolni a követke-

zőkben. 
2013-ban 12 rendes tanácsülés, 12 bizottsági ülés, 10 azonnali, valamint 5 rendkívüli ta-

nácsülés volt összehívva Négyfaluban. A magyar tanácsosok közül Kovács Lehel István elnö-
költe a Tanács júliusi, augusztusi és szeptemberi üléseit. 

Tanácsosaink 6 alkalommal vettek részt a Zajzoni Rab István Középiskola Vezetőtaná-
csának ülésein, és az év folyamán a választások előtt megígért konzultációs program keretei 
között több ízben találkoztak a négyfalusi lelkészekkel és vállalkozókkal, civil szervezetek 
vezetőivel, megoldásokat kerestek problémáik megoldására, közös programokat szerveztek. 

Négyfalu magyar tanácsosai 6 önálló beadvánnyal fordultak az év során a Polgármesteri 
Hivatalhoz és a Tanácshoz. Az első a Sándor vize kiépítését célozta meg, a tetővel fedett for-
rás mellett padokat és asztalokat kellene elhelyezni, piknikező zónát kialakítani. A második 
beadvány a négyfalusi kórház újraindításának tervét részletezte, a harmadik utcanév táblát 
sürgetett a dr. Kiss Béla utcában, a negyedik a fűrészmezei problémákat vázolta, az ötödikben 
azt kérték, hogy a történelmi faluhatárokra helyezzék ki Bácsfalu, Türkös, Csernátfalu, Hosz-
szúfalu nevét 4 nyelven tartalmazó helységnévtábláit, a hatodikkal pedig illeték bevezetését 
javasoltunk a Négyfalu buszmegállóit igénybe vevő nem négyfalusi tömegközlekedési buszok 
számára. 

Az önálló beadványok mellett tájékoztattuk a Tanácsot egy egységes négyfalusi városi és 
erdei bicikliút-hálózat tervéről, a négyfalusi illegális favágásokról, a négyfalusi magyar okta-
tás helyzetéről. 

Elemzéseikben rámutattak, hogy Négyfaluban is korszerű bicikli utakat kell kialakítani. 
A városi úthálózat a kerülőút mentén csatlakozna a Brassói bicikliút-hálózathoz. Megállapo-
dás született arról is, hogy az újonnan kiépülő utcák már eleve el lesznek látva bicikliúttal is. 
Az erdei úthálózat a derestyei kempingtől húzódna a Garcsin völgyéig érintve a turisztikai 
látványosságot. Az út mentén piknikező helyek és tematikus információs táblák lennének el-
helyezve. 

A négyfalusi magyar oktatás helyzetéről készült jelentés alapját az óvodás gyerekek lét-
számának felmérése képezte. Tanácsosaink kiemelték, hogy sajnos az egyre fogyatkozó gye-
reklétszám miatt pár éven belül nem lehet párhuzamos előkészítő osztályokat indítani 
Négyfaluban. A helyzet orvoslására egy átfogó oktatási stratégiára lenne szükség, amely az 
óvodától az érettségiig, a szakosztályokon, elméleti oktatáson át a bentlakás kérdésköréig vá-
laszt tudna adni hosszú távon a felmerülő problémákra. 

Négyfalu küldöttsége, Kovács Lehel István városi tanácsos vezetésével részt vett Kisúj-
szálláson, augusztus 20-án a magyar államalapítás és Szent István királyunk ünnepén. Beszé-
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dében, Kovács Lehel István a történelem fintorának nevezte, hogy 1241 előtt földrajzilag na-
gyon közel éltek a hétfalusi csángók és a kunok, ám ellenséges viszonyt folytattak, most pedig 
földrajzilag távol élnek, ám lelkükben barátságot ápolnak. Kisújszállás küldöttsége pedig a 
Szent Mihály Napokon vett részt, így ápolva testvérvárosi kapcsolatainkat. 

Szeptember 14-én ünnepi műsor keretei között került sor a Zajzoni Rab István Iskola 
óvodakertjének avatóünnepségére, amelyen az óvodások színdarabbal, versekkel és énekekkel 
köszöntötték az egybegyűlteket, Kovács Lehel István és Géczi Gellért alpolgármester az in-
tézmény fontosságára hívták fel a figyelmet, valamint kiemelték, hogy Brassó megye legkor-
szerűbb magyar óvodájában, napközijében tanulhatnak a gyermekek. Az óvodaudvar felújítá-
sát jelentős mértékben támogatta Géczi Gellért alpolgármester révén a Polgármesteri Hivatal. 

Szeptember 16-án a Zajzoni Rab István Középiskola ünnepélyes tanévnyitója után vették 
az iskola tanulói birtokukba az iskola türkösi épületének új szárnyát, amelyet korszerű bútor-
zattal rendeztek be. Az ünnepségen Négyfalu magyar tanácsosai is jelen voltak, köszöntötték 
az iskola új igazgatóját, Székely Melindát. 

A magyar tanácsosok kiemelten támogatták a következő rendezvényéket, eseményeket, 
amelyeknek szervezésében részt is vállaltak: Szent Mihály Napok, A Zajzoni Rab István Kö-
zépiskola épületének kitakarítása, Hétfalu nemzetiségeiről szóló multikulturális fesztivál és 
könyv megjelentetése, Föld órája, magyar tantárgyverseny, Hétfalu bringázik, Petőfi szobor 
talapzatának véglegesítése, mezei utak rendbetétele, Négyfalu új címerének elkészítése, A 
Fenyves (Brazilor) utca kanálishálózatának korszerűsítése. 

Tanácsosi járulékukból anyagiakkal is támogatták a diákok versenyekre való utazását, 
sakk-kört, a háromfalusi diákok ingázását Négyfaluba, egészségügyi problémákkal küszködő 
rászorultakat, a brassói magyar sajtót. 

Karácsonyra képeslapokkal kedveskedtek az időseknek, a magyar egyházakhoz és okta-
tási intézményekhez fenyőfákat juttattak, részt vettek a Zajzoni Rab István Középiskola ad-
venti koszorúkat és karácsonyi díszeket készítő kézműves műhelyein. 

Az elmúlt évben Géczi Gellért alpolgármester rendszeresen megtartott fogadóóráin több 
mint 60 személy problémáival szembesült, hivatali szerepköréből kifolyólag pedig 11 magyar 
esketést celebrált. 

Az évértékelő kerekasztal körülülői, Négyfalu magyar tanácsosai úgy ítélik meg, sikeres 
évet zártak, megvalósításaikkal hozzájárultak Négyfalu magyar nemzeti közössége és az 
egész város fejlesztéséhez. Újult erővel tekintenek a 2014-es év kihívásai elé, és ígérik, hogy 
az összefogást megtartva tovább dolgoznak a közös célok elérése érdekében. Ebben a tudat-
ban kívánnak minden kedves négyfalusinak boldog, sikerekben és eredményekben gazdag új 
esztendőt! 

 
 


