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önkormányzati képviselő alkotja, 

ebből a jelenlegi mandátumban 

három RMDSZ-es tanácsos. Ebből 

kiindulva egyértelmű, hogy csakis 

politikai egyezmény által lehet 

eredményeket felmutatni.

A 2016-ban létrejött 

protokollumban az RMDSZ, a 

PNL és PMP megyei vezetősége, 

valamint Scripcaru független-

ként megválasztott polgármester 

vállalták, hogy Brassó város és 

az egész megye fenntartható 

gazdasági fejlődése érdekében 

együttműködnek, erőforrást 

biztosítva a következő területek-

re: infrastuktúra, egészségügy, 

oktatás, kultúra, turizmus és 

nemzeti kisebbségi jogok. A 

megyei egyezség fő célja az volt, 

hogy megteremtse a következő 

4 évre a politikai többséget, ezzel 

egy olyan politikai konjunktúrát 

teremtve, amelyben lehet dol-

gozni. Ne azzal kelljen foglalkozni, 

hogy az elnöknek megvan-e a 

többsége, illetve, hogy mikor 

válltják le az alelnököt. Nem, egy 

stabil politikai többség, amely a 

városnál is tükröződik, azért hogy 

a megye és a megyeközpont is 

tudjon fejlődni.

Ugyanakkor partnerség 

született Brassó és Kovászna 

megyék, Brassó város és Sep-

siszentgyörgy önkormányzatai 

között is, az egész térséget érintő 

nagy beruházások megvalósítása 

érdekében.

A továbbiakban részletesen 

ismertetett eredmények nem 

valósultak volna meg, ha az 

RMDSZ nem partner ezekben az 

egyezményekben és tanácsosi 

csapatunk alelnökünkkel, illetve 

Brassó város alpolgármesterével, 

Barabás Lászlóval nem dolgozik 

együtt nap mint nap az akkor 

megfogalmazott célkitűzések 

megvalósításán.

A megyei tanács 3 fő priori-

tása – úthálózat korszerűsítése, 

kórházak modernizálása és a 

repülőtér megépítése – mellett 

más területek finanszírozására 

is gondunk volt ebben a mandá-

tumban, mint a kultúra, oktatás, 

szociális gondozás, turizmus, kör-

nyezetvédelem. A pénzügyi keret 

megteremtéséhez nagymérték-

ben hozzájárultak azok az uniós 

források, amelyeket az elmúlt 4 

évben sikeresen megpályáztunk, 

úgy a közlekedési infrastruktúra, 

mint az egészségügyi szolgálta-

tások fejlesztése terén.

Partnerség született Brassó és Ko- 
vászna megyék, Brassó város és Sepsi-
szentgyörgy önkormányzatai között is, 
az egész térséget érintő nagy beruhá-
zások megvalósítása érdekében.

körkép

A közösség választott meg 

minket, kötelességünk és fele-

lősségünk beszámolni. Azért in-

dítottuk el a Megyei körkép című 

sorozatot hónapokkal ezelőtt, 

hogy bemutassuk az elmúlt négy 

év eredményeit, amelyeket az 

RMDSZ-es tisztségviselők sikerült 

megvalósítsanak. Mindezeket a 

jelen kiadványba foglaltuk össze, 

amely ugyanazon célt szolgálja: 

felelősségteljesen beszámolni az 

eredményekről. 

2016-ban megye szinten 

egy olyan politikai egyezséget 

hoztunk létre, amely alappillé-

révé vált a reptér megvalósítá-

sának, illetve a megye két másik 

nagy prioritásának, a kórházak 

és az úthálózat fejlesztésének 

a megvalósítását is lehetővé 

tette. Ugyanakkor lehetővé tette 

magyarságunknak nem csak a 

megőrzését, hanem a fejlődését 

is: lehetővé tette a Magyar Nem-

zetközi Színházfesztivál, a Brassói 

Magyar Napok, a Gyermefesztivál 

megszervezését, illetve azt is, 

hogy odafigyeljünk az oktatásra 

és az egyházainkra is. 

A magyar közösség 2016-ban 

olyan eredményeket ért el, amire 

akkor nem számítottunk, hiszen 

ki gondolta azt, hogy egyszerre 

lesz megyei tanács alelnökünk és 

alpolgármesterünk. Most megint 

az elején vagyunk egy útnak, az 

alkotás pillanatában vagyunk. 

Az elmúlt 4 évben ott voltunk 

és dolgoztunk, az elkövetkező 

négy évben is ott kell lennünk, 

ahol rólunk is döntenek. 

Én bízok közösségünkben. Bí-

zok abban, hogy az eredménye-

ink – amelyet ebben a kiadvány-

ban bemutatunk – kellő meggyő-

zőerővel bírnak, és ahogy eddig 

megbízást kaptunk a közösség-

től, úgy az idei választásokon 

újabb önkormányzati munkával 

bíznak meg az emberek. Addig is 

ajánlom figyelmükbe a részletes 

beszámolóinkat. 

Kovács Attila 
az RMDSZ Brassó megyei 

szerveztének elnöke

Válaszok és tevékenységi 
beszámolók

Mit tett az RMDSZ? 
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Kórházak felújítása és felszerelése
Kórházak korszerűsítésére, orvosi 

berendezések és eszköztárak bővítésére 
nyertünk jelentős anyagi támogatást a 
Regionális Operatív Program (POR) kere-
tében, ezáltal mind a 6 megyei tanácsnak 
alárendelt egészségügyi intézményben 
beruházások folytak vagy még éppen 
zajlanak.

A brassói Szülészet és Nőgyógyászati 
Kórház újabb épületszárnyának felújításá-
ra, energiahatékonyságának növelésére és 
berendezések vásárlására 17,8 millió lej a 
visszanemtérítendő összeg, a tanács fede-
zi a különbözetet a 26,5 millió lejig, ameny-
nyi a beruházás teljes értéke. A műszaki 
tervek elkészültek, májusban kibocsájtot-
ták az építkezési engedélyt és a munká-
latok elkezdődtek. A régi épületszárny 
teljes korszerűsítése 2018-ban fejeződött 

A Regionális Operatív Program (POR) 
keretében korszerűsítjük a 131-es megyei 
utat és 2019-ben befejeztük a 112C me-
gyei út teljes felújítását, mindkettő érinti a 
megye magyarlakta településeit.

Az előbbi Brassó megyét Kovászna 
megyével köti össze, érintve Apá- 
cát, Ürmöst, Ágostonfalvát, erre 
107,6 millió lej áll rendelkezésünk-
re uniós alapokból és a projekt 
összértéke 110,9 millió lej. A műszaki 
tervek elkészültek, a kivitelezésre 
július közepén írtak alá szerződést, 
hamarosan kezdődnek a munkála-
tok.

A 112C megyei út Höltövénytől 
Vledényig tartó szakaszának modernizá-
lása (11,67 km) a barcaújfalusiak számára 
is fontos beruházás, a projekt értéke 21,8 
millió lej volt, ebből vissza nem térítendő 
támogatás 21,3 millió lej. Ez a projekt ko-
rábban az Országos Helyi Fejlesztési Prog-
ram (PNDL) keretében nyert támogatást, 
viszont az uniós finanszírozás esetében 
kisebb a megyére háruló önrész értéke, 
ezért megpályáztuk a POR keretében is, 
sikeresen. A munkálatok 2018-ban kezdőd-
tek el és tavaly év végén befejeződtek.

Továbbá 2019-ben elkezdődtek a 
korszerűsítési munkálatok a fogarasföldi 
104 és 105-ös megyei utakon, ugyancsak 
a Regionális Operatív Program keretében 
nyert finanszírozásnak köszönhetően, ez 
esetben a projekt értéke 146,8 millió lej és 
2022-re kell befejezni.

Anyagi forrást jelent az Országos Helyi 
Fejlesztési Program (PNDL) is, amely kere-
tében több megyei út felújítására nyertünk 
pályázat útján finanszírozást, köztük a 
magyarlakta vidéket érintő 132-es megyei 
útra, amely Kőhalomtól Hargita megye 
határáig terjed, érintve Székelyzsombort. 
Itt a munkálatok 2017-ben elindultak, majd 

A térség számára kiemelt fontosságú 
beruházás, a vidombáki repülőtér építése 
ebben a mandátumban prioritásként volt 
kezelve és ma már mindenki számára 
kezdenek láthatóvá válni az eredmények. 
2018-ban megépült a gördülő pálya, 
a repülőparkoló, valamint a beszállási 
platform, 2019-ben elkészültek a műszaki 
tervek és elkezdődött további 9 beruházási 
objektum kivitelezése: energetikai- és más 
melléképületek, autóparkoló, tehnológiai 
utak. Továbbá lezajlott a közbeszerzés az 
utasterminál tervezésére és megépítésére 
is. Az utasterminál három szinten épül – 
alagsor, földszint, 1 emelet – 11.780 négy-
zetméter összfelülettel, a híres brassói 
építész, Dorin Stefan látványterve alapján. 
A kivitelezési munkálatok márciusban kez-
dődtek el, jelenleg már az első emeletnél 
tartanak.

Ugyancsak tavaly jóváhagytuk egy 
közhasznú kereskedelmi társaság létreho-
zását, amely megkezdte a repülőtér akkre-
ditációjához szükséges folyamat lebonyo-
lítását. A légirányítási szolgáltatások bizto-
sítása érdekében protokollumot kezdemé-

A vidombáki reptér

leálltak, a kivitelező felmondta a szer-
ződést.  A folytatáshoz a műszaki tervet 
módosítani kellett, ez elkészült és zajlik a 
közbeszerzés a kivitelezésre. A 18,5 km-es 
útszakasz korszerűsítésére 38 millió lej 
áll rendelkezésünkre. A homoródi vasúti 

átjáró felújítására külön szerződést kötött 
a Megyei Tanács, saját forrásokból fedezve 
a munkálatokat, amelyet július elején 
átadtunk.

A halmágyi híd megépítése 2019-ben 
kezdődött meg és idén őszre várhatóan 
elkészül. A munkálat értéke 6,18 millió lej, 
amelyre ugyancsak a PNDL keretében 
pályáztunk sikeresen.

Ugyancsak az Olt folyón épül a király-
halmi híd, amelyet a 2018-as árvíz járha-
tatlanná tett. A műszaki tervek elkészíté-
sét a megyei tanács saját költségvetéséből 
fedezte, a 4 millió euróra becsült munkála-
tokat az Országos Beruházási Vállalat (CNI) 
finanszírozza.

A korszerűsítési munkálatok mellett 
minden évben jelentős összeget fordítot-
tunk a megyei utak időszakos javítására, a 
magyarlakta települések felé vezető utak 
karbantartása megfelelő volt.

A 2020-as költségvetésbe bekerült a 
Brassót Sepsiszentgyörggyel összekötő 
gyorsútra vonatkozó megvalósíthatósági 
tanulmány is. Ezt a beruházást Kovászna 
megye önkormányzatával közösen kell ki-
vitelezni, célja az épülő repülőtér gyorsabb 
megközelítése a székelyföldiek számára.

nyeztünk a ROMATSA-val (Administratia 
Romana a Serviciilor de Trafic Aerian), és a 
tanács ezt jóvá is hagyta.

Az eddigi költségek nagyrészt a megyei 
tanács saját forrásaiból lettek fedezve, 
2019-ben először támogatták a brassói 
reptér megvalósítását az államkaszzából 
23 millió lejjel (ami  jóval kisebb, mint a 
tanács által megfogalmazott 178 millió 
lejes igény). Ez nem valósult volna meg az 
RMDSZ-es képviselők közbenjárása és a 
Kovászna megyei önkormányzat támoga-
tása nélkül és ezáltal megteremtődött a 
törvényes keret is a további kormányzati 
támogatásra, így 2020-ban az államkasz-
szából 50 millió lej érkezett erre a célra. 
A 200 millió lejes hitelkeretnek, amelyet 
2019-ben hagyott jóvá a tanács, legna-
gyobb része a repülőtér építésére van és 
lesz fordítva, az elmúlt 2 évben pedig a 
megtakarításokat is erre fordítottuk.

A jelenlegi tervek szerint 2020 végére 
a teljes beruházás 90%-a megvalósul és 
2021 közepén fog működőképessé válni a 
Brassói Nemzetközi Repülőtér.
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be, azóta az anyáknak és újszülöttjeiknek 
európai standardoknak megfelelő ellátást 
biztosít.

2020-ban sikerült befejezni a Gyer-
mekkórház teljes felújítását, az elmúlt 
2 évben sorra folytak a munkálatok 
a Neuropszihiátriai, Sürgősségi, Gyer-
mekgyógyászati osztályokon, végül a 
Járóbetegellátó osztály, a kazánház és a 
mosóda is általános javításon esett át, 
ezen munkálatokat a megyei tanács a 
saját költségvetéséből fedezte, értékük 
4,2 millió lej. Az eszköztárának bövítésére 
pályázatot nyújtottunk be a POR kereté-
ben, értéke közel 10 millió lej, ez elbírálás 
alatt van.

Korszerűsítjük ugyancsak európai 
finanszírozással a barcaszentpéteri Tüdő-
gyógyászati Intézetet, ez esetben a mű-
szaki tervek elkészültek és a kivitelzésre is 
alá lett írva a szerződés, ennek értéke 10,1 

millió lej. A brassói Pszichiátriai és Neuroló-
giai Kórház felújítására alá lett írva a finan-
szírozási szerződés, értéke 30,7 millió lej, és 
a Járóbeteg ellátás osztályát is szeretnénk 
felszerelni, erre 10,5 millió lejt igényeltünk, 
a pályázat elbírálás alatt van.

A Megyei Sürgősségi Kórház főépü-
lete (B szárny) felújítási munkálatainak 
hátralevő részét átvállalta az Országos 
Beruházási Vállalat (CNI). A 2017-ben 
elkezdett projektre a Megyei Tanács több 
mint 14 millió lejt költött, a hátralevő 
13 millió lejes összeg már nem terheli a 
megye költségvetését. A munkálatok az 
utolsó emelettől kezdődtek, mostanig át 
lettek adva az V., IV., III. és II. emeletek, a 
tervek szerint 2020 végére a munkálatok 
befejeződnek. A Járóbeteg ellátás- és a 
Sürgősségi osztályok felszerelésére újabb 
pályázatot nyújtottunk be, összesen 17 
millió lejt igényeltünk a POR keretében, a 
jóváhagyás megtörtént.

Javításokat végeztettünk további 
2 épületszárnyban, az Astra és Traktor 
negyedi épületek javítására összesen 18,2 
millió lejt hagytunk jóvá a megyei tanács 
költségvetéséből.

A Járványkórháznál eszköztár és be-
rendezések vásárlására hagytunk jóvá 3,3 
millió lejt 2019 folyamán.

2020 márciusától a koronavírus okozta 
világjárvány kapcsán közel 23 millió lejt 
irányítottunk át a megye költségvetéséből 
az alárendelt kórházaknak védőfelsze-
relések és berendezések vásárlására, a 
brassói egészségügyi rendszer 3 darab 
RT-PCR tesztgéppel gazdagodott. Továb-
bá a megyei kórház udvarán épül egy 
moduláris sürgősségi osztály, amelyet a 
tanács saját forrásaiból finanszíroz több 
mint 10 millió lejjel, de reményeink szerint 
ennek költségeit útólag megtérítik uniós 
forrásokból. Az erre vonatkozó pályázatot 
már benyújtottuk.

A halmágyi híd
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Szociális gondozás

Kultúra
Ami a kultúrát illeti, az alárendelt kul-

turális intézmények finanszírozása mellett 
a Megyei Tanács minden évben pályázatot 
hirdet a civilszervezetek számára kulturális 
programok támogatására. 2019-től kez-
dődően az önkormányzatok és kulturális 
közintézmények külön program keretében 
pályázhatnak kulturális programok részfi-
nanszírozására.

A magyar közösség számára fontos 
rendezvények jelentős támogatásban 
részesültek. 2017-ben a Barcasági Magyar 
Kórustalálkozó szervezésére (Dalárda, Apá-
czai Csere János Közművelődési Egyesület) 
16.300 lej, a Pro Terra Barcensis projektre 
(Barcasági Csángó Alapítvány) 33.974 lej 
vissza nem térítendő támogatás lett jóvá-
hagyva. 2018-ban a Brassói Magyar Szín-
házfesztivál részesült 49.135 lej, valamint a 
Brassói Magyar Gyermekfesztivál 44.613 lej 
támogatásban. 2019-ben a Brassói Magyar 
Napok 98.930 lejt kapott, a Barcasági 
Magyar Gyermekfesztivál 45.475 lejt, a 
Brassói Magyar Színházfesztivál 45.100 lejt, 
az Apácai Guzsalyos 15.000 lejt.

Egy szórványközösség számára létfon-
tosságú, hogy a kulturális események által 
identitástudata erősödjön, anyanyelvét 
és hagyományait ápolja. A megyei tanács 
támogatása nélkül a kulcsfontosságú ren-
dezvények, mint a magyar napok, magyar 
színházfesztivál és gyermekfesztivál, nem 
valósultak volna meg.

A tanácsnak alárendelt Redut Kulturá-
lis Központ helyszínt biztosított az elmúlt 
években számos magyar nyelvű előadás-
nak.

Oktatás
Az oktatás terén a megyei önkormány-

zat hatáskörébe a speciális iskolák fenn-
tartása tartozik, illetve a kifli-tej program 
finanszírozása, ezekre a szükséges keretet 
biztosítottuk minden évben.

Az országos vagy nemzetközi tan-
tárgyversenyeken kimagasló eredményt 
elért diákokat az Oktatási Gála keretében 
díjaztuk, köztük sok tehetséges magyar 
tanulót.

Az RMDSZ-csapattal azon dolgoztunk, 
hogy a kisebbségi oktatás ne szenvedjen 
csorbát, így kitartottunk a magyar iskolák 
és osztályok megtartásában és támo-
gatásában. Így sikerül minden évben az 
alacsony létszám ellenére elindítani és 
megtartani magyar osztályokat, és peda-
gógusi helyeket. A tanítókat már néhány 
éve szakmai konferenciával támogatjuk, 
továbbá négy éve viszünk iskolakezdő cso-
magot több mint 600 magyar gyereknek 
a Brassón kívüli, vidéki iskolákba. Emellett 
egy nagy eredményünk, hogy az Iskola 
Alapítvány által működtetett országos 
iskolai hosszabbított programnak része 
lehet Brassó is, amely keretein belül több 
mint 300 magyar brassói kisiskolás gyerek 
– az Áprily Lajos Főgimnázium, a 15-ös 
és a 2-es iskola előkészítő, első, második, 
harmadik és negyedik osztályos tanulói 
–  ingyenesen vesznek részt a délutáni 
programban, ahol napi szinten meleg 
ebédet kapnak és pedagógusi segítséget 
a házi feladat elvégzéséhez.

Tóásó ImeldaTóásó Imelda
Szakál AndrásSzakál András

Környezetvédelem

Egyházak
Az egyházak támogatására 2 mó-

dunk van: a nemklerikális személyzetnek 
fizetéspótlék biztosítása, valamint egy 
pályázási rendszer templomok, imaházak 
restaurálására, javítására.

Jelenleg Brassó megye szintjén a kor-
mány által jóváhagyott 481 fizetéspótlék-
ból 75 a magyar egyházak alkalmazottjai-
hoz megy (15,6%). Legutóbb a 2017-es évi 
költségvetési törvény emelte ezek számát, 
a 23 új állásból 5-öt (21,7%) a magyar 
egyházaknak ítélt a tanács.

Templomok, imaházak javítására, 
felújítására 2017-től kezdődően minden 
évben 1 millió lejes keret van elkülönítve. 
A 3 év alatt 70 kérés érkezett a magyar 
egyházak részéről, ezek összesen 414.000 
lej támogatásban részesültek (130 ezer 
lej 2017-ben, 140 ezer 2018-ban, 144 ezer 
2019-ben). Látható, hogy közösségünk 
etnikai arányunkon felül részesült támo-
gatásban.

Turizmus
Brassó megye az elmúlt években Bu-

karest után a legnagyobb számú turistát 
vonzotta, ezek nagy része viszont csak a 
megyeközpontot látogatta meg. A tanács 
célja a megye többi részének is a népsze-
rűsítése, ennek érdekében kifejlesztettünk 
egy mobil alkalmazást (Brasov Tourism 
App), az országos és nemzetközi turisztikai 
vásárokon pedig helyet biztosítunk külön-
böző vidékek képviselőinek. A bemutató 
anyagok is kiterjednek az egész megyére, 
a 2019-ben elkészült promováló füzetben 
fellelhetők a magyarlakta települések ter-
mészeti adottságai, történelmi és földrajzi 
látványosságai is. Brassó megye bemutató 
albuma pedig 4 nyelven (román, angol, 
német, magyar) ismerteti minden zóna 
történetét, műemlékeit, hagyományait, 
népszokásait, gasztronómiáját, természeti 
látványosságait.

A növekvő turistaszám ugyanakkor 
figyelmünket a turizmus fenntartható fej-
lesztésére kell irányítsa, hiszen ennek hi-
ányában pár év múlva csak képeslapokon 
és fényképeken csodálhatjuk meg azokat 
a természeti adottságokat, amelyekre ma 
büszkék vagyunk. Éppen ezért, partnersé-
get vállaltunk egy nemzetközi projektben, 
melynek célja egy cselekvési terv kidolgo-
zása a különbőző országokban fellelhető jó 
példák alapján.

A szociális gondo-
zást illetően a 2019-
es évi költségvetési 
törvény újabb felada-
tokat ruházott át a 
megyei tanácsokra és 
ezek fedezésére csak 
részlegesen biztosított 
anyagi forrást, a külön-
bözetet helyi szinten 
kellett megoldjuk, saját 
forrásainkat használva 
fel. Ez mellett pályá-
zatot indítottunk civil 
szervezetek számára 
szociális tevékenységek támogatására, a 
2020-as költségvetésben 1 millió lej lett 
erre elkülönítve.

A Gyerekvédelmi Igazgatóság a megyei 
tanács anyagi támogatásával, egy uniós 
pályázat keretében létrehozta a megye 
első krízis-otthonát, amely a családon be-
lüli erőszak áldozatainak nyújt menedéket.

Sport
Sporttevékenységek támogatására 2016-tól kezdve pályázási rendszert építettünk fel. 

Minden évben 2 program működött, egyik olimpiai sportok támogatására (országos és 
nemzetközi versenyek szervezése, vagy ezekre való felkészülés és részvétel költségeinek 
megtérítésére pályázhatnak a sportegyesületek), másik a „Sport mindenkinek” program. 
Tavalytól külön programot indítottunk a sportföderációk támogatására.

A költségvetést próbáltuk az igényekhez igazítani, az előirányzott keretek meghalad-
ták az előző évben elköltött összegeket.

Ezen a téren a 2016-2020-as man-
dátumban 2 fontos intézkedés történt: 
elkészült a Levegő Minőségét Fenntartó 
Megyei Cselekvési Terv, melynek célja 
olyan beruházások feltérképezése és 
kivitelezése, amelyek a levegőszennyezést 
csökkenteni tudják, illetve újraindult az 
Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszer 
megépítésére vonatkozó pályázat elkészí-
tése. A projekt összértéke 100 millió euró 
körül forog, a szelektív hulladékgyűjtés-
től az újrahasznosításon, kezelésen át a 
tárolásig minden szükséges felszerelést 
és műszaki berendezést magába foglal, 
annak érdekében, hogy a lakosság által 
termelt hulladékmennyiség alig 10%-a 

kerüljön egy európai normáknak megfele-
lő tárolóba, a többi különböző formákban 
újrahasznosításra kerüljön. A finanszírozást 
a Nagy Beruházások Operatív Program 
keretében fogjuk megpályázni, a szüksé-
ges dokumentációk elkészítése közben fo-
lyamatosan egyeztetünk az Európai Alapok 
Minisztériumával és a Jaspers szakértőivel 
(az EU szintjén ez az intézmény hagyja 
jóvá az 50 millió euró fölötti projekteket). 
A megvalósíthatósági tanulmány elké-
szítése folyamatban van, év végén kerül 
benyújtásra a pályázat és remélhetőleg 
jövő tavasszal alá lesz írva a finanszírozási 
szerződés.

Brassó Megyei TanácsBrassó Megyei Tanács



4.

Helyi önkormányzatok támogatása
Brassó Megyei TanácsBrassó Megyei Tanács

Barabás László alpolgármester a teljes-
ség igénye nélkül számolt be az eredmé-
nyekről. Az alpolgármester hatáskörébe 
tartozik az urbanisztika osztály, a beszer-
zési osztály, a gazdasági, a főépítészi és a 
technikai igazgatóság, valamint az infor-
matikai és az elektronikus szolgáltatások 
igazgatósága, hozzá tartozik az állatkert és 
a gazdátlan kutyákkal foglalkozó osztály. 
Barabás László két éve a városmenedzseri 
feladatokat is ellátja.

„A csapatmunka híve vagyok, egy 
csapattal vittük végbe azt, amit fel tudok 
mutatni. Egy csapat érdeme, amelynek 
koordinátora voltam. Brassó egy dinami-
kus, nagy város, rengeteg feladatunk van” 
– emelte ki. 

Elmondása szerint inkább technikai 
beállítottságú ember, aki szereti a terep-
munkát. Számára egy séta is terepmunka, 
mert azt vallja, hogy mindig éberen kell 
figyelnie, hol görbe egy oszlop, hol hiányzik 
a kanálisfödő. Úgy gondolja, hogy ez egy 
teljes embert igénylő feladat, amit ő szíve-
sen vállalt, és vállalna újra. 

Egyik legfontosabb eredményei közé 
tartozik a CATTIA épületének, a brassói 
inkubátorháznak a befejezése. Egy modern 
központról van szó, amely irodahelyisége-
ket és különböző funkciójú tereket biztosít 
vállalkozásoknak, továbbá helyszínként 
szolgálhat nemzetközi konferenciáknak, 
kiállításoknak. Mint mondta, az inkubátor-
ház hatalmas beruházás, 10 ezer négyzet-
méteren fekszik, összfelülete az emeletek-
kel együtt 18 ezer négyzetméter.

„Az épületet és környékét rossz álla-
potban kaptam meg. Rengeteget dolgoz-
tunk, többet jártam ott bakancsban és 
munkaruhában, mint hétköznapi ruhában. 
Az épület kész van és működik, a porkolót 
és a környező parkos részt is szépen el-
rendeztük. Sok munka van emögött, és az 
eredmény magáért beszél” – véleményez-
te az alpolgármester.

A környezetvédelem terén is voltak 

BrassóBrassó

A magyarlakta települések igényeit 
a polgármesterekkel, tanácsosokkal való 
kapcsolattartás által rendszeresen felmér-
tük és lehetőség szerint teljesítettük. Az 
állami költségvetésből származó össze-
geket (ÁFA és jövedelemadóból származó 
visszaosztások) politikai egyeztetések 
útján sikerült mindig úgy elosztani, hogy 
az illető települések fejlesztési terveire 
jelentős támogatás jusson.

Továbbá minden olyan kérdésben, ami 
a tanács hatáskörébe tartozik, igyekeztünk 
polgármestereink, alpolgármestereink, 
tanácsosaink segítségére lenni.

Anyanyelvhasználat
Brassó megyében a magyarság 

részaránya jóval 20% alatt van, de azáltal, 
hogy az alelnök RMDSZ-es képviselő, az 
intézményben részben magyar nyelven 
is működik az ügyintézés. Fogadóórát az 
alelnök és a tanácsosok is tartanak heti 
rendszerességgel.

A megyehatárt jelző kétnyelvű felirat 
a kökösi hídnál még mindig magyarul is 
üdvözli az arra utazókat, annak ellenére, 
hogy elsőfokú törvényszéki döntés szüle-
tett, amely annak eltávolítását írja elő. A 

felebbviteli tárgyalás elkezdődött, ezt az 
alelnök indítványozta, és remélhetőleg 
az RMDSZ-es jogász és ügyvédkollégák 
segítségével sikeresen zárul.

2019-ben először készült olyan több-
nyelvű bemutató albumja Brassó megyé-
nek a tanács megrendelésére, amelyben 
a magyar nyelvű fordítás is szerepel. 
Habár elég sok ellenzője volt a magyar 
nyelv beiktatásának, az album 4 nyelven, 
köztük magyarul hirdeti tájaink szépségeit, 
közösségeink hagyományait, értékeit, igazi 
névjegye lett a megyének.

A legutóbbi útfelújítási munkálatok 
során a helységnévtáblákat is kicserélték, 
a kétnyelvű feliratok helyett viszont csak 
egynyelvű feliratok kerültek vissza Zajzon, 
Tatrang, Keresztvár és Bodola határában. 
A helyi RMDSZ-es tanácsosok jelezték a 
problémát és a megyei tanácsban való 
részvételünknek köszönhetően elértük, 
hogy rövid időn belül a magyar feliratok is 
visszakerüljenek. Még egyszer bebizonyo-
sodott, hogy ott kell lennünk a közigazga-
tásban és kellő súlyunk kell legyen ahhoz, 
hogy jogainkat megvédhessük.

Toró TamásToró Tamás

Barabás LászlóBarabás László
nagyobb lépések. „A 30 éve nem működő 
volt hulladéklerakónál környezetvédelmi 
vizsgálatot végeztettünk szakemberekkel, 
akik szerint a lerakó már nem jelent ve-
szélyt. Nemrég a miniszter jelenlétében át-
adtuk azt a biogázégető rendszert, amely 
1100 fokon égeti el azt a biogázt, ami 
felszabadul a bezárt cellákból, így ez már 
nem szennyezi a levegőt, és a környéken 
érzett szag is megszűnik. Az elrendezett 22 
hektáros területen zöld övezetet, szabad-

idős parkot alakítanánk ki, itt lenne Brassó 
legnagyobb parkja” – számolt be Barabás, 
mivel a hivatal részéről ő volt megbízva 
a munkálatokkal. Brassóban dolgoznak a 
levegőminőség javításán, ezért cserélték 
ki a buszokat, így a városban most csak 
elektromos vagy hibrid trolibuszok és Euro 
6-os autóbuszok közlekednek. 

Az utak karbantartása is feladatai közé 
tartozik. Hangsúlyozta, hogy ezen a téren 

Az önkormányzati választásokon Brassóban polgármesterjelöltként és 
tanácsosjelöltként indul Barabás László, a tanácsosi lista második helyén Toró 
Tamás, jelenlegi tanácsos szerepel.

sokszor láthatatlannak tűnő eredmények 
vannak, hiszen nem látható az, hogy egy-
egy újabb utca létesítésének előkészítésé-
hez mennyi munka szükséges. 740 utcája 
van a városnak, azokat mindig frissen 
festik, újítják, forgalmi táblákat cserélnek, 
illetve a közlekedés fejlesztésén dolgoz-
nak. Mint mondta, kihívás volt a Traktor-
negyedben új utakat építeni, a forgalmat 
több helyen hatékonyabbá tenni. 

 „Sokan mondják hogy a multifunkcio-
nális sportkomplexumnál nem lehet látni 
a haladást. Sok munka volt a tervezésnél, 
a legjobb tervezőkkel dolgoztunk és hala-
dunk. Végül az eredmény egy korszerű, 10 
ezer férőhelyes nagy sportlétesítmény lesz, 
illetve egy ezer személyes másik sportte-
rem. Szabadtéren olyan tereket alakítunk 
ki, ahol mindenféle szabadidős sport 
helyet fog kapni. A beruházás értéke 280 
millió lej” – fejtette ki Barabás László. 

A regioánális kórház kapcsán elmond-
ta, hogy elengedhetetlen a megépítése, 
folyamatban van a munka, odavitték a 
hálózatokat, a villanyt, vizet, gázt, és most 
elkészültek a látványtervek is, kivitelezésre 
vár ez a terv is.

Mind kifejtette, az iskoláknál rengeteg 
fejlesztés volt, minden iskolánál volt valami 
munkálat: hőszigetelés, felújítás, világítás, 
vagy manzárdépítés, mint a 2-es iskolában, 
ahol magyar osztályok is vannak. Ugyanitt 
sporttermet is fognak építeni. 

„Az állatkert is hozzám tartozott. 
Planetáriumot építettünk, amely nagy 
különlegessége a brassói állatkertnek, 
most épp új állatok fognak érkezni. Itt is 
nagy befektetések vannak” – mutatott rá 
Barabás.  

Az ő vezetésésével fejezték be a kicsi 
pojánai parkolót, újították fel a Szent János 
teret, a Rakodó-negyedi sétányt, elkezdték 
a Fartec-híd felújítását, új teret alakítot-
tak ki a Köszörű-patakhoz (Graft-patak) 
közel, amelyet nemrégiben kitakarítottak, 
és megoldották a szennyvízcsatornázási 
problémákat úgy, hogy most már nincs 
szag. Bolgárszegben a Salamon-kőig 

kiszélesítették az utat, a végén buszmeg-
állót alakítottak ki. A Méhkertek (Stupini) 
negyedi szennyvízhálózatra kielmelten 
odafigyelt, továbbá a villany-, gáz- és víz-
szolgáltató cégekkel folyamatosan együtt 
dolgozik. A tűzoltóknak vettek három 
modern, felszerelt autót, amellyel szűk 
utcákba és az erdőbe is be tudnak menni. 
Az Önkéntes Sürgősségi Szolgálatnak is 
beszereztek egy többfunkciós terepjárót 
különböző felszerelésekkel. 

„Egyszerűsítettük az urbanisztikai en-
gedélyhez szükséges iratkikéréseket, időt 
és költséget spórolva az építkezni vágyók-
nak, továbbá a teherszállító autók vezetői 
online igényelhetik a szabad bejárási 
engedélyeket. Modern informatikai esz-
közökkel szereltük fel a hivatalt, gyorsítva 
és könnyítve a városfejlesztési munkát” – 
tette hozzá az alpolgármester.

Barabás László további megvalósítá-
sokról is beszámolt, amelyeket az elkövet-
kezendő időszakban mutatunk be. 

Brassó város önkormányzatában az 
alpolgármester mellett Toró Tamás helyi 
tanácsos képviselte a magyar közösséget. 
8 éve tanácsos, és olyan nagy közösségi 
rendezvények szervezéséről ismert, mint a 
Brassói Magyar Napok, a Gyermekfesztivál, 
a Magyar Színházfesztivál, amelyet idén a 
járványügyi nehézségek ellenére is sikerült 
megszervezni az RMDSZ-szel partnerség-
ben. 

A kulturális és az oktatási szakbizott-
ságban többször felemelte hangját, amikor 
magyar iskoláinkról volt szó, továbbá nem 
csak a magyar kulturális életben vette ki a 
szerepét, hanem a brassói bábszínházzal 
és a brassói színházzal együtt vett részt 
rendezvények szervezésében. A város 
sportéletében ugyancsak fontos szerepet 
vállalt, két nagyob nemzetközi úszóverseny 
szervezésében volt része, illetve a szociális 
programok által segítette a rászoruló bras-
sóiakat. Tanácsosként többször felszólalt 
az utcák aszfaltozása és a közvilágítás 
javítása kapcsán, közvetítve a lakosok 
igényeit. 
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Lőrincz Béla Homoród község igazi 
székely bajszos alpolgármestere már 12 
éve. Beszámolójában kiemelte, az em-
berek választották meg őt a közösségi 
munkára, eszerint végezte munkáját. Mint 
írta, az eredmények mögött sok munka 
van, emellett nehézség is, amit ugyancsak 
vállalni kell.

„Megbízható ember, egy jó és tapasz-
talt szakember” – mondta el a polgár-
mesterjelöltről Kovács Attila, megyei 
RMDSZ-elnök. Mint folytatta, a magyar 
közösség alapembere, megbízható, kitartó, 
az a dolgos székely ember, akinek a kezén 
látszik a munka.

Sok éves hivatali munkája során 
tapasztalatot szerzett a fejlesztések 

kivitelézésben, a beruházások megvalósí-
tásában és a különböző pályázatok lebo-
nyolításában. Mint beszámolt, a négy év 
alatt mindhárom faluban azaz Homoródon, 
Mirkavásáron és Székelyzsomboron leasz-
faltozták mindegyik mellékutcát, továbbá 
a kultúrházakba bevezették a gázt és köz-
ponti fűtést szereltek, valamint a zsombori 
esetében az udvart leaszfaltozták.

„Az előző mandátumban jelentős 
javításokat végeztünk az iskolákon és az 
óvodákon is: kicseréltük az iskola tető-
szerkezetét, az ablakokat, leszigeteltük az 
épületet, felújítottuk a tantermeket és az 
illemhelyeket. Ez folytattuk az utolsó négy 
évben: a Bethlen Gábor Alap segítségével 
feljavítottuk a székelyzsombori óvodát, az 

óvoda és az iskola udvarát, és az épület 
körül a kerítést, ezen felül mindhárom 
településen felújítottuk az iskola illemhe-
lyeit” – részletezte Lőrincz Béla.

Mindhárom faluban feljavították a 
mezei utakat, a járdákat, illetve a polgár-
mesteri hivatalt. Befejezték a szennyvíz-
csatornázást Homoródon, a sportbázissal 

is vannak előrelépések, közel kész van. A 
megyei tanács támogatásával építettek 
Homoródra egy modern tűzoltóközpontot, 
ahol itt három tűzoltóautó és két mentő-
autó lesz segítségükre vészhelyzet esetén. 
Az evangélikus egyházat segítette Brassó 
Megye Tanácsa, így sikerült felújítani a 
templomtornyot.

NégyfaluNégyfalu
A 2016-os helyhatósági választások 

után az RMDSZ képviseletében négyen 
jutottak be a Négyfalusi Városi Tanácsba, 
61 szavazaton múlt, hogy nem lett még 
egy tanácsos legyen a 19 tagú önkormány-
zatban. Köztük van Géczi Gellért, helyi 
vállakozó, aki 2012 óta városi tanácsos, 
illetve 2012 és 2017 között alpolgármester-
ként tevékenykedett. Mint mondta: „tény, 
hogy négy magyar tanácsos egyedül nem 
tud nagy sikereket felmutatni, de ennek 
ellenére, mégis sikerült eredményeket 
elérni”. 

„Az utóbbi két évben a helyi és a 
megyei RMDSZ lényeges erőfeszítéseinek 
köszönhetően nem voltak változtatások a 
négyfalusi magyar iskolahálózatban. Ennek 
eredményeként tavaly ősszel a George 
Moroianu Középiskola magyar tagozatán 
elindult az előkészítő osztály, és tavalyelőtt 
pedig az alacsony létszám ellenére nem 
történtek osztály összevonások a Zajzoni 
Rab István Középiskolában” – emelte ki 
Géczi Gellért. 

Mint folytatta, „a mi nyomatékos köz-
benjárásunknak köszönhető az is, hogy az 

önkormányzat odafigyelt a magyar iskolák 
anyagi szükségleteire, és lehetőségei 
szerint biztosította a szükséges pénzforrá-
sokat az iskolák működésére, karbantartá-
sára, fejlesztésére”. A vissza nem térítendő 
finanszírozások kapcsán kifejtette, hogy 
támogatásban részesültek az egyházak, 
illetve a kulturális, ifjúsági szervezetek 
pályázati úton kaptak pénzt rendezvényeik 
megvalósítására – például így tudott a 
HMIK színvonalas Karácsonyi Vásárt szer-
vezni, vagy a Szent Mihály Napok szervezői 
körülbelül nyolcvanezer lejt kaptak minden 
évben a hivataltól. 

„Nem volt könnyű azt sem kieszkö-
zölni, hogy 2017-ben a Reformáció 500-ik 
évfordulóján Négyfaluban Luther Márton 
tiszteletére szobrot állítsunk. A Románi-
ai Evangélikus-Lutheránus egyház által 
megálmodott elképzelés, nt. Kajcsa László 
tiszteletes úr áldozatos munkájával csak 
úgy született meg, miután rengeteget 
dolgoztunk azon, hogy erre meglegye-
nek a pénzforrások. A polgármesterrel 
számtalanszor egyeztettem, míg végül ő is 
megértette a kezdeményezés fontosságát, 

és a munka meghozta a gyümölcsét” – 
részletezte a munka folyamatát Géczi. 

Minden magyar érintettségű közintéz-
ményen van kétnyelvű felirat, valamint a 
város minden bejáratánál van kétnyelvű 
helységnévtábla – így került magyar 
felirat a Multikulturális Központra, a 
Városi Könyvtárra, a Buszvállalat vagy az 
Erdészet épületére, a Kórháznál vagy a 
Járóbetegrendelőnél (poliklinika). Továbbá 
RMDSZ-es kezdeményezésre lett vezetőta-
nácsa a buszvállalatnak, ami hosszú távon 
oda vezet, hogy nagyobb az átláthatóság, 
illetve a remények szerint javulni fog a 
közszállítás. 

Mint hangsúlyozta, Négyfalu legjob-

ban működő testvérvárosi kapcsolata a 
Kisújszállási Önkormányzattal van, amely 
fenntartásáról Géczi Gellért gondoskodott. 
Több fontos infrastrukturális beruházás 
megvalósítása az RMDSZ tanácsi csapat 
támogatásával valósult meg, mint például 
a Kórház vagy a bolnoki ANL-negyedi asz-
faltozás esetében.

„Az utóbbi három esztendőben, annak 
ellenére, hogy az alpolgármesteri tiszt-
ség által nem voltunk jelen a hivatalban, 
elég sok négyfalusi magyarnak sikerült 
megoldást találni a problémáira. Csak az 
utóbbi két hónapban öt személy fordult 
hozzám problémákkal, és segítettem 
nekik megoldani a problémáikat” – zárta 
pontba szedett beszámolóját a négyfalusi 
tanácsos. 2016 és 2020 között tanácsosok 
voltak: Géczi Gellért, Hlavathy Zsuzsánna, 
Kádár Tamás és Kristály László.

OlthévízOlthévíz
Olthévízen három tanácsos tevékeny-

kedett, köztük Kelemen József Attila, helyi 
RMDSZ-elnök, aki ezúttal eredményekről 
számol be. 

Olthévízen minden évben dolgoztak 
a mellékutak aszfaltozásán, 2017-ben a 
főutat is feljavították, illetve a kultúrházat 
kimeszelték, kicserélték a padlózatot a 
színpadon. Az iskoláknál végeztek fel-
újításokat: az 5-8. osztályosoknál egy 
melléképület tetőzetét felújították, az 
1-4. osztályosoknál kicserélték a feljárati 
padlózatot. 

„Három éve vásároltunk egy helyet a 
ravatalozónak, és most ott tartunk, hogy 
idén megépülhet. 2019-ben egy ökume-
nikus temetőt alakítottunk ki a község 

területén, idén bekerítettük, felosztottuk 
és meghagytuk a helyet az útnak. A köz-
séghez tartozó településeken, Olthévízen, 
Datkon és Kucsulátán uniós forrásokból 
felszereltük a kultúrotthonokat: mind-
egyikbe 300 szék, 50 asztal, hangosításhoz 
szükséges felszerelések, új függönyök 
kerültek – így egy megújult térben tarthat-
ják a helyi rendezvényeket” – fejtette ki 
Kelemen József Attila, helyi RMDSZ-elnök.

A központi üzleteknél és a posta előtt 
kirakták kockakővel, a tömbházaknál 
aszfaltozták a parkolókat. Aszfaltozás 
hivatal körül és az 1-8 osztályos iskola előtt 
és az orvosi rendelő előtt, kicserélték a 
tanácsnál a kerítést, kaput, és az orvosi 
hivatalnál, a családorvosoknál kapu és ke-

rítés kicserélve, és le van rakva kockakővel 
a bejárat. Két hidat újítottak fel alapjaitól 
kezdve, emellett járdákat és sáncokat 
javítottak: sáncokat a temetőtől a patakig, 
a tömbházak előtt több mint 300 méte-
ren, továbbá a református templomtól a 
tűzoltóságig le is födték bentontetővel az 
500 méter hosszú sáncszakaszt.  

A közösségi és sporteseményekről 

részletesen beszélt, miszerint 2019-ben 
először volt községi nap, voltak sportren-
dezvények, amelyeket a helyi sportegye-
sület szervezett. Az egyesületnek minden 
évben a hivatal ad 150 ezer lejt, ebből 
finanszírozzák a focicsapatot. Továbbá 
támogatják a magyar tekézőcsapatot, a 
karatécsapatot, a Zumba-iskolát, gyerekek 
kirándulását. Az Olthévízért Alapítványnak 
van egy épülete, ebben működik a magyar 
Nyugdíjasklub.

Homoród, SzékelyzsomborHomoród, Székelyzsombor

Géczi GellértGéczi Gellért

Géczi Gellért alpolgármesterként 
és tanácsosként sokat bizonyított 
az elmúlt években Négyfaluban. Ta-
pasztalatát, tudását újra a közösség 
szolgálatába kívánja állítani, ezért 
indul harmadjára polgármesterjelölt-
ként az idei választásokon.

Kelemen József AttilaKelemen József Attila

Kelemen József Attila tapasz-
talatból tudja, olyan emberekre 
van szükség a helyi tanácsba, akik 
kitartóan képviselni tudják a magyar 
közösség érdekeit. Ő vállalja ezt a 
feladatot, ezért indul polgármester-
jelöltként a választásokon.

Az idei választásokon Lőrincz 
Béla megújult tanácsosjelölt-csa-
pattal indul a választásokon, mint 
az RMDSZ polgármesterjelöltje. 
Kiemelte, sok teendő van, amiről 
tudja, hogy fontos a helyi közösség 
számára, így ő kész arra, hogy elkö-
telezetten és kitartóan dolgozzon az 
ügyekért.

Lőrincz BélaLőrincz Béla
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Tatrangon a 2016-2020-as mandátum 
alatt egy alpolgármester és négy tanácsos 
munkálkodott a háromfalusi közösségben.

Ez idő alatt igyekeztek minél jobban 
felkarolni a háromfalusi magyarság ügyét. 
Ezen megvalósítások között a gyermekek 
támogatása is nagy hangsúlyt kapott: a 
2017-2018-as tanévben a kitűnő ered-
ménnyel végzett diákok anyagi jutalomban 
részesültek. Az oktatás terén kiemelt 
figyelemmel kezelték az iskola moderni-
zálását, így a zajzoni általános iskola külső 
és belső felújításra került, új bútorzattal 
lettek berendezve a termek, illetve meg-

valósult az udvar térköveztetése és a gáz 
bevezetése.

Az egyházak támogatását is prioritás-
ként kezelték, ezért 2018-ban az árvíz által 
sújtott tatrangi evangélikus-lutheránus 
egyházközség templomát anyagilag támo-
gatták, hogy a károkat kijavíthassák. 

A kultúra terén megemlíthetjük a már-
cius 15-ei megemlékezéseket és koszo-
rúzásokat, amelyeket három alkalommal 
szerveztek meg Zajzonban. Meghívásunkra 
fellépett a Hahota színtársulat, illetve két 
alkalommal fellépett az Operettissimo 
társulat. Sikerült megszervezni három 

alkalommal a Márton-napi bált, illetve 
négy alkalommal a karácsonyi bált és négy 
alkalommal a húsvéti bált. 

A helyi tanácsban felmerült nehézsé-

gek ellenére is támogatták a fejlesztési 
terveket, megvitatva és közös nevezőre 
jutva, hogy mi a jó és mi szükséges mind-
három településnek. „Igyekeztünk végig 
helytállni, és eleget tenni mindazoknak, 
akik szavazatukkal megbíztak bennünket, 
felruháztak feladatokkal” – emelték ki 
beszámolójukban a tatrangi tanácsosok.  

Gergely János polgármester az ürmösi 
közösség nagyra becsült tagja és vezetője. 
2004-ben választották Ürmös község pol-
gármesterének. 16 éves munkássága alatt 
számos eredmény szerepel a listáján, de ő 
mégis a közösségi vezetői szerepét tartja 
legfontosabbnak. „Egy közösséget vezetni 
mindig egy kihivás, megpróbáltatás, 
bizonyítás és nagy felelősség, de ugyan-
akkor nagy megtiszteltetés is. Polgármes-
teri tisztségemet soha nem hatalomnak 
tekintettem, hanem inkább szolgálatnak a 
községem javára” – kezdi a kiértékelőjét a 
polgármester.

A polgármester, Fazakas János alpol-
gármester és a többi helyi tanácsos azon 
dolgoztak, hogy minden anyagi forrást 
kihasználva maximálisan a közösség javára 
legyenek munkájukkal. Folytatták az előző 
mandátumokban elkezdett beruházásokat, 
sokakat közülük befejeztek. „Az évek során 
megtanultam, hogy a gyerekekbe és az 
emberekbe való befektetés a legfonto-
sabb. A mi erőnk az összetartozás, amely 
századokon át megtartott bennünket. 

Tamási Áron szavaival élve, aki embernek 
silány az magyarnak alkalmatlan” – emelte 
ki a polgármester.

2016 óta dolgoznak az ivóvíz- és 
szennyvízhálózat korszerűsítésén. Befe-
jezték a műfüves minifocipályát, továbbá 
a patak szabályozásával, hidak építésével 
dolgoztak, illetve esőelvezető sáncokat 
építettek ki. Felújították a polgármesteri 
hivatal tetőszerkezetét, uniós alapokból 
erőgépet vásárolnak, folytatják a földek 
mérését és visszaszolgáltatását. Terveket 
készítettek a ravatalozó megépítésére, az 
iskola tetőszerkezetének felújítására, az 
iskolások számára modern ebédlő építésé-
re, és az óvoda esetében meghirdették a 
közbeszerzést annak megépítése céljából.

A kulturális tevékenységeket tekintve 
támogatják a hagyományőrző farsangot, 
testvértelepülési kapcsolatot tartanak fent 
a magyarországi Sajósenyével és a felvidé-
ki Péder községgel. Március 15-e alkalmá-
val ünnepi műsort szerveznek az iskolások 
és a dalárda részvételével, majd vendégül 
látják a 250-300 fős ünneplő közösséget. 

Gyereknapkor és karácsonykor csomagot 
juttatnak el az iskolás és óvodás gyerekek-
hez. „Segítem és elkísérem az iskolásokat, 
illetve dalárdásokat a kulturális fellépések 
alkalmával. Már hagyománnyá vált, hogy 
az ürmösi dalárdával részt veszünk a nov-
ember 4-ei megemlékezéseken a földvári 
fogolytábor áldozatai emlékére állítatott 
emlékműnél” – részletezte Gergely János. 
Kifejtette, hogy az egyik legfontosabb 
tervei közé tartozik a rászoruló idős embe-
rekre való odafigyelés.

„Nem hallásból, hanem hosszú évek 
tapasztalatából mondom, hogy minden 

magát magyarnak valló és érző ember 
számára az RMDSZ az egyetlen alakulat, 
amely a magyarság érdekeiért harcol, még 
azokért is, akik néha-néha erősen kritizál-
ják. Nekünk magyaroknak nem elégséges, 
hogy az RMDSZ bejusson a parlamentbe 
és beleszóljon a törvényhozásba, hanem 
fontos, hogy kormányon legyen és maxi-
málisan segítse a maroknyi közösséget. 
Ezt érzem és érezzük itt a szórványban. 
Meghátrálás és siránkozás nélkül, odaadó 
érzéssel, szeretettel, kellő odafigyeléssel 
vagyunk az emberek, a választóink iránt” – 
részletezte Gergely.

Elkötelezettségét jól mutatja, hogy a 
közösségépítésben találja meg küldetését: 
„Szabó Dezső szavai számomra hivatás-
ként hangzanak: minden magyar felelős 
minden magyarért. Felelősek vagyunk egy-
másért, embertásainkért, családjainkért és 
a magyar közösségért”. 

Bodolán az elmúlt négy évben négy 
helyi tanácsos tevékenykedett, köztük 
Csíki Kálmán, aki az eredményekről számol 
be.

„A helyi tanácsban kifejtett munka 
eredményeként betáblázták a földbirto-
kok 90%-át, továbbá a tanácsosi csapat 
javaslatára leaszfaltozták a Temető és a 
Száka utcákat, illetve a Templom utcával 
folytatják. Hozzájárultunk a Református 
Templom padlófütéséhez, a templom és a 
parókia tetőjavításához” – monda el Csíki 
Kámán, aki a tanácsosi munkája mellett a 
Bodolai Református Egyház gondnokaként 
is tevékenykedik.

Az elmúlt négy évben kétszer – 2016-

ÜrmösÜrmös

TatrangTatrang

BodolaBodola
ban és idén – is lekerültek a magyar 
helységnévtáblák Bodola határában, de 
mindkét alkalommal sikerült visszaállí-
tani őket a megyei RMDSZ-es alelnöknek 
és tanácsosoknak köszönhetően. „Újra 
bebizonyosodott, hogy ott kell lennünk 
a közigazgatásban és kellő súlyunk kell 
legyen ahhoz, hogy jogainkat megvéd-
hessük” – mondta el az üggyel foglalkozó 
Tóásó Imelda, Brassó Megye Tanácsának 
alelnöke.

A helyi embereknek segítségként szer-
vezte meg a jogi tanácsadást, ahol Ambrus 
Izabella képviselő ingyenesen segített jogi 
kérdésekben. „Emellett honosítási napokat 
szerveztünk, ahol a megyei RMDSZ-munka-
társakkal együtt segítettünk az emberek-
nek összeállítani a magyar állapolgársági 

kérelmeket, illetve egy konzuli napot is 
szerveztünk Bodolán, így nem kellett a he-
lyieknek elutazni se Brassóba se távolabb 
azért, hogy leadják a kérelmeket” – részle-
tezte a helyi tanácsos.

Új hagyományt alakítottak ki a Bodolai 
Magyar Napok által, amelynek főszerve-
zője Csíki Kálmán. Az eseménynek idén 
lett volna a harmadik kiadása, az eddigi 

rendezvényeken fellépett a Rétyi színjátszó 
csoport, a keresztvári Zöld Pántlika Nép-
táncegyüttes, a Zajzoni Boricások, illetve a 
brassói Búzavirág Néptáncegyüttes.

Az RMDSZ-es tanácsosok 
kedezményezésére a járvány kezdetén a 
hivataltól csomagot kaptak az idősek és 
a rászoruló családok, emellett magyar 
családoknak adtak csomagokat húsvétkor 
és karácsonykor egy magánvállalkozó 
segítségével.

Gergely János folytatni kívánja a 
munkát Ürmösön, ezért is indul újra 
az önkormányzati választásokon az 
RMDSZ polgármesterjelöltjeként.

Taizs János 24 éve RMDSZ-elnök, 
és most megpályázza a tatrangi 
polgármesteri tisztséget. Mindig 
szívügye volt a közösségért dolgozni, 
sok emberen segített az évek során. 
Tervei vannak, fejleszteni és építeni 
szeretné Tatrangot.

Csíki Kálmán háta mögött 
számos megvalósítás van, töb-
bek közt hozzá fűződik a Bodolai 
Magyar Napok szervezése. Egy olyan 
személyiség, akiben a helyi közösség 
megbízik. Polgármesterjelöltként 
tervekkel indul a választásokon, 
ehhez kéri a bodolaiak támogatását 
a szeptember 27-ei választásokon.

Gergely JánosGergely János

Csíki KálmánCsíki Kálmán

Taizs JánosTaizs János
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Pál Gyula 2012 óta egyedüli magyar ta-
nácsos a Höltövény községi tanácsban, és 

mégis sikerült alpolgármester legyen. Az 
alpolgármesteri munkáját eredményesen 
végezte annak ellenére, hogy az utóbbi 
években betegségével is harcolt.

Folyamatban van a már rég megigért 
új háziorvosi rendelő megépítése 
Barcaújfaluban, amelyre az Országos Helyi 
Fejlesztési Program (PNDL) programban 
nyertünk támogatást. Szintén ezen progra-
mon belül korszerűsítettük a közvilágítást, 
valamint folyamatban van a barcaújfalusi 
óvoda épületének korszerűsítése. 

„Minden évben az egyházaknak is 
juttatunk 10 ezer lej támogatást különböző 
karbantartási vagy építkezési munkálatok-
ra, így hathatós segítséget nyújtottunk a 

barcaújfalusi evangélikus egyháznak, hogy 
a tulajdonukban levő kultúrház udvarán 
található korszerű mosdót megépítsék” – 
emelte ki Pál Gyula. 

Mint folytatta, az önkormányzat tulaj-
donában levő útgyalu segítségével rendbe 
tartották a mezei utakat. Továbbá a 
hátrányos helyzetű roma családok részére 
ANL-lakásokat épített az önkormányzat 
Barcaújfaluban. Höltövényben két utcában 
új járda és vízelvezetőárok épült, illetve 
idén befejezik egy harmadik utca járdá-
jának és a mellette levő vízelvezetőárok 

javítását. 
„Fontos pont volt, amikor is a már 

2010-ben megépített barcaújfalusi csator-
narendszert rácsatlakoztattuk a földvári 
tisztítóberendezésre. Létrehoztunk egy 
önkormányzat tulajdonában levő céget, 
amely a köztisztasági feladatokat látja 
el a község területén, és megszerveztük 
a szelektív hulladékgyűjtést is. Emellett 
számos munka befejezését tűztük ki még 
az idénre” – részletezte a helyi tanácsos.

László István, apácai RMDSZ-elnök a 
csapat 4 éves eredményeiről számol be, 
amelyekben vezető szerepe volt Bölöni 
Lászlónak, Apáca polgármesterének, és 
tevékeny szerepe neki és a többi három 
RMDSZ-es tanácsosnak: Imre Istvánnak, 
Szabó Gyulának és Tana Gyulának.

Az utóbbi évek egyik leglátványosabb 
eredménye, hogy egy modern sport-
csarnoka és sportbázisa van a falunak. 
Továbbá lassan végéhez ér a kultúrotthon 
teljeskörű felújítása. 

Sikerült támogatást szerezni a mellék-
utcák aszfaltozására, ezek a munkálatok 
a közeljövőben elkezdődnek. Továbbá 
karbantartottuk a mezei utakat, dolgoz-

ApácaApáca KőhalomKőhalom

Höltövény, BarcaújfaluHöltövény, Barcaújfalu

László IstvánLászló István

tunk a legelők és az erdők betáblázásával. 
Emellett az RMDSZ megyei tancsosainak 
segítségével sikerült kiharcolni a Szász-
mogyoróst és az Ágostonfalvát összekötő 
út felújítását – ez is folyamatban van” – 
részletezte az RMDSZ-elnök.  

Az elmúlt négy évben több lépést is 
tettek, hogy az emberek nagyobb bizton-
ságban érezhessék magukat: terepjáró 
autót vásároltak a Helyi Rendőrség számá-
ra, illetve térfigyelő kamerákat helyeztek 

kis az utcákra. Az önkéntes tűzoltóság 
számára tűzoltóautót vásároltak, illetve 
a falu számára egy erőgépet, ami segíti a 
karbantartási munkákat. 

„Az oktatás terén a megyei RMDSZ 
segítségével azon dolgoztunk, hogy az 
Apáczai Csere János Általános Iskolában 
megőrizzük a magyar osztályokat, emellett 
a polgármesteri hivatallal felújítottul az 
óvoda tetőszerkezetét” – hangsúlyozta a 

helyi tanácsos.
A népi hagyomá-

nyok szerint szerveztek 
kulturális eseménye-
ket, többek közt a 19. 
Guzsalyos Találkozót 
is megszervezték, 
amelyre a sikeres pá-
lyázatnak köszönhető-
en a megyei tanácstól 
kaptak támogatást. 

László István, az Apácai RMDSZ-
elnöke az idei választásokon új és 
lendületes tanácsosjelölt-csapattal 
indul és vállalna munkát Apáca 
fejlődéséért.

Pál GyulaPál Gyula

Rákosi LajosRákosi Lajos

Pál Gyula újabb tanácsosi feladatokat vállalna, ezért tanácsosjelöltként indul 
a választásokon. Mint mondta, szükség van arra, hogy a községi tanácsban az 
barcaújfalusi magyarságot képviselje, mert tapasztalatból tudja, másként nem 
fognak odafigyelni rájuk. 

Az apácai kultúrház

Kőhalomban együtt dolgozik a magyar 
közösségért a két RMDSZ-es tanácsos, Rá-
kosi Lajos Attila és Szabó Szilárd, továbbá 
a református lelkipásztor és a diákotthon 
vezetője, Szilágyi Zoltán, a helyi tanárok 
és tanítók, akik együtt szervezik a magyar 
eseményeket, a diákotthonban közösen 
működtetik az iskola utáni tevékenysége-
ket

 „Megbízatásom alatt több mint 100 
tervezet előkészítésében vettem részt.
Több indítványomat elfogadta az előkészí-
tő bizottság: közlekedés, civil szervezetek, 
iskolák támogatása, szemétgazdálkodás, 
környezetvédelem és más területen” – 
részletezte Rákosi Lajos, aki 2016-2019 
között a Kőhalmi Általános Iskola igazgató-
ja és aligazgatója is volt.

Részt vettek azon határozatok kidol-
gozásában, amelyek lehetővé tették az 
egyházak és az óvodák támogatását, a 
Kőhalmi Általános Iskola felszerelését, az 
udvar rendezését, a tanulók és az épület 
biztonságának megteremtését, a tanítás 
megfelelő körülményeinek biztosítását, 
a tanárok javadalmazásának időbeni 
biztosítását. Fontos eredmény, hogy a 
környéken lakó magyar nyelven tanuló 

iskolásokat – részben a helyi költségvetés 
támogatásával – ingyenesen utaztatják 
iskolabusszal. Így sikerült a tanulók létszá-
mának csökkenését mérsékelni, az iskola 
fennmaradását megőrizni.

Továbbá megszerezték a tanács tá-
mogatását, hogy a magyar iskolai oktatás 
fennmaradhasson az alacsony tanulói 
létszám ellenére. Sikernek könyvelik el, 
hogy a tanács a magyar közösség kul-
turális tevékenységét sajátjának tekinti, 
anyagilag támogatja, a polgármester és a 
tanácsosok is részt vesznek az eseménye-
ken. 

Emellett több közszolgáltatást javító 
intézkedést sikerült elfogadtatni: utcák 
javítása, takarítása, közvilágítás és a forga-

lom rendezése. Támogatták az egészség-
ügyi körülmények javítását: a kórház fel-
szerelését, fenntartását, megmaradását.

A magyar közösséget szorosan érintő 
tevékenység volt a Kőhalmi Általános 
Iskola támogatása, a magyar egyházak 
anyagi támogatása, a nemzeti ünnepek 
megünneplése, magyar események 
szervezése: szüreti és farsangi bál, Idősek 
napja, iskolai gólyabál – mindezekhez 
anyagi támogatást is szereztek. Emellett 
színházi előadást és kiállítást szerveztek, 
fogadóórákat tartottak az RMDSZ szék-
helyén, illetve az RMDSZ több képviselőjét 
is meghívták, akik részéről támogatást 
kaptak munkájukhoz.

Az idei önkormányzati válasz-
tásokon az RMDSZ helyi tanácsosi 
listáját Rákosi Lajos Attila és Kádár 
Ferenc, új jelölt vezetik.
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A Brassótól 90 kilóméterre levő, Zsiberk 
községhez tartozó Nagymohán élő magyar 
közösséggel találkozhatunk, mivel vannak 
olyan aktív emberek, akik felvállalják a 
közösségi teendőket – ilyenek a helyi 
tanítók, a református egyház vezetői és az 
egyházközösség, köztük Gyerkes Sándor, 
aki az utóbbi 8 évben, előtte 2000 és 2004 
között helyi tanácsosként dolgozott, illetve 
alpolgármesteri feladatokat is vállalt. 

Az RMDSZ-elnök beszámolójában 
elmondta, hogy „a rendszerváltás óta 
Nagymohában 2016 után sikerült a 
földeket kiosztani szinte minden tulajdo-
nosnak. 1600 hektár területről van szó, 
amelynek kiosztása közel két évbe került. 
Ez a folyamat nagy megelégedettséghez 
vezetett, hiszen a falu lakosságának 90%-a 

Alsórákos
Epureanu János 8 éve Alsórákos 

polgármestere. Csapatával együtt számos 
megvalósítás van a hátuk mögött. 2016 és 
2020 között hat helyi tanácsos tevékeny-
kedett, Antal Péter Csaba, Bodor Sándor, 
Puskás Lenke, Rákosi János, aki alpolgár-
mesterként tevékenykedett, illetve Sánta 
András és Szabó Levente tanácsosok. 

A polgármester beszámolójában 
kiemelte, számos aszfaltozási munkát 
végeztek el, többek között a Borbáth 
utcában, a Felső utcában, az Imreh Barna 
utcában, Mátéfalván három utcában, az 
Oltet, Luncii és a De jos utcákban, illetve a 

Keresztvár

Halmágy

A megyehatáron fekvő Keresztváron 
a 13 tagú helyi tanácsban két RMDSZ-es 
tanácsos képviseli a magyar közösséget, 
Szabó Szilveszter, helyi RMDSZ-elnök, aki 12 
éve tanácsos, illetve Puski Jenő.

„A Brassóba ingázó keresztvári 
gyerekek esetében a szülőkkel való 
együtműködés eredményeként sikerült 
elérni, hogy a polgármesteri hivatal ingyen 
szállítsa a magyar líceumokba utazó tanu-
lókat” – emelte ki Szabó Szilveszter.

A megvalósítások között elmondta, 
több éves probálkozás eredményeként 
sikerült a Petőfi Sándor utcán – ahol 
a lakosok többsége magyar – a patak 
medrét szabályozni, mélyíteni, szélesíte-
ni, betonozni, illetve új hidakat építeni. 
Egy megfelelő felszereléssel (kotró gép, 
nyomó lemez, utánfutó) ellátott traktor 
beszerzéséhez szükséges anyagi forráso-
kat pályáztak meg, illetve előkészültek az 
orvosi rendelő felújítására. 

Keresztváron működik egy amatőr 
színjátszócsoport, amelyben az RMDSZ 
is szerepet vállal. Az elmúlt négy évben 
két színdarabot mutattak be a faluban, 
Bodolán, Zajzonban és Négyfaluban.

„Mint helyi tanácsos, RMDSZ-elnök jó 
magam is részt vettem szereplésben, szer-
vezésben, és tanácsosi jövedelmem egy 
részét a költségek fedezésére fordítottam. 
A keresztvári Református Egyház keretén 
belül müködő férfikórus által évente szer-
vezett kórustalálkozókat is támogattam 

A Sárkány községhez tartozó 
Halmágyon egy evangélikus lelkészházas-
pár, Bandi Attila és Bandi Márta szervezi 
meg a helyi magyar közösségi életet. 
Bandi Attila 2016-ban helyi tanácsos 
lett, ő képviseli a magyarokat a községi 
ökormányzatban. Ő számol be az elmúlt 
négy év tevékenységéről.

„Elsődleges célunk az volt, hogy ott 
legyünk magyarokként a tárgyaló asztal-
nál, mert úgy gondoljuk, hogy addig van 
szava az egyre fogyó magyar közösségnek, 
amíg tudja magát képviseltetni” – kezdi 
beszámolóját a tanácsos. 

Mint mondta, két alkalommal sikerült 
színvonalas falutalálkozót szervezni, ami-
kor is a finanszírozás nagy részét a helyi 
tanácstól tudták lehívni, amely rendezvé-
nyeken 350-400 Halmágyon élő és onnan 

Zsiberk, Nagymohaelszármazott személy vett részt. Kezde-
ményezésére 2019-ben néhai Dénes Attila 
lelkészt a község díszpolgárává avatták. A 
közösség nagy részét sikerült meggyőzzék 
a magyar állampolgárság fontosságáról 
és segítették, hogy elindítsák a honosítási 
folyamatot. 

„A gyermekek magyar oktatásáért is 
felelősséget érzek, és ezért találtuk ki a 
Jakó Dénes Tanműhely programot, amit 
az RMDSZ által működtetett Communitas 
Alapítvány támogatásával szervezünk 
heti rendszerességgel. Továbbá megem-
lékezünk magyarságunk minden fontos 
eseményéről” – emelte ki Bandi Attila. 

A település számára fontos előrelépést 
jelentett Halmágy ivóvíz- és szennyvíz-
hálózatának megépítése egy korszerű 
ülepítőrendszerrel. Hasonló beruházás 
folyik Vád településen, és Sárkány telepü-
lésen is bővítik a rendszert. Folyamatban 
van a megyei tanács által finanszírozott 
betonhíd megépítése, amely élhetőbbé 
teszi az emberek életét.

„Jól haladunk a szántóföldek és kaszá-
lók visszaszolgáltatásának kérdésében, 
valamint a birtoklevelek kiállításával és a 
földek telekkönyvezésével. Fontos lenne a 
jövőre nézve a földgáz bevezetése a tele-
pülésre, hogy a fűtés kérdését is megold-
juk” – részletezte az RMDSZ-es tanácsos. 

Bandi Attila

Epureanu János

Szabó Szilveszter

a mellékutcákat mind lekövezték.
Az óvodán külső és belső felújítást 

végeztek pályázati forrásból, továbbá 
folyamatban van a játszótér megépítése 
ugyancsak pályázat segítségével. Emellett 
autót és traktort vásároltak a hivatal szá-
mára, hogy megkönnyítsék a munkákat. 

„Fontos lépés volt, hogy visszaszolgál-
tattuk az alsórákosi várat, azaz átvette a 
közbirtokosság, amely átadta a vár népsze-
rűsítését az Alsórákosi Egyesületnek. Így 
tudjuk a várt bekapcsolni a helyi turisztikai 
projektbe. Ez az alapítvány foglalkozik 
a Smaragd-tó népszerűsítésével is, és 
természetesen a polgármesteri hivatallal 
támogatjuk a munkájukat. A tónál jegy-
árusítást és fizetett parkolót vezettek be, 
amelyből származó bevételeket ugyancsak 
községünk turisztikai tevékenységére 
fordítják. A turizmus támogatása fontos 
célunk” – részletezte a polgármester. 

A polgármester elmondta, folyamat-
ban van két utca és a Mátéfalva-Datk 
közötti összekötőút felújítása, amelyre már 
megvan a pénzügyi keret is.

anyagilag, de besegítettem szálítassal is a 
kiszálások alkalmával” – tette hozzá Szabó.

2019-ben elindították a Kreuzburg 
Egyesület létrehozásához szükséges eljá-
rásokat a Református Egyház javaslatára 
és segítségével, valamint a helyi és megyei 
RMDSZ anyagi és jogi támogatásával. 
Decemberben létrehozták az egyesületet, 
amelynek fő célja a magyarság érdekeit, 
az egyházat és az iskolát szolgálni, a ma-
gyar rendezvényeket felkarolni, illetve ezek 
támogatására különböző anyagi forrásokat 
megpályázni.

Gyerkes Sándor

mezőgazdasággal, állattenyésztéssel 
foglalkozik”.

2017-ben az Országos Helyi Fejlesztési 
Program (PNDL) program által sikerült 
megnyernje a Zsiberk községi hivatal a víz 
bevezetését és a kanalizálást. „A kötelező 
folyamatok után (licit, engedélyek, más 
eljárások) 2019-ben neki is fogtunk a 
munkálatoknak, amelyek a mai napon is 
zajlanak. Ha ilyen lelkesedéssel folytatód-
nak a munkálatok, reményeink szerint idén 
augusztus-szeptemberben megengedjük 
a csapban a vizet” – fejtette ki a helyi ta-
nácsos. Mint folytatta: „még egy siker, amit 
elértünk, az a kultúrotthon belső moderni-
zálása: fáskazánt, padlófűtést szereltünk, 
a padlót pedig csempéztük, meszeltünk, 
lambériáztunk”.

Az RMDSZ tevékenységéről elmondta, 
hogy szoros kapcsolatban áll a Református 
Egyházzal, mindkét intézmény támogatja a 
hagyományok megőrzését célzó esemé-
nyeket, törekvéseket.

Epureanu János harmadjára is 
polgármesterként vállalna munkát 
Alsórákoson, ezért indul a választá-
sokon.

Bandi Attila tanácsosjelöltként 
indul az idei választásokon, hiszen 
vallja, hogy a tárgyaló asztalnál ott 
kell lenni, hiszen addig van szava az 
egyre fogyó magyar közösségnek, 
amíg tudja magát képviseltetni.

Az idei önkörmányzati válasz-
tásokon Szabó Szilveszter és Orbán 
János Szilveszter, új jelölt vezetik 
az RMDSZ helyi tanácsosjelölti 
listáját Keresztváron. Céljuk, hogy 
újra ketten tudjanak részt venni a 
tanácsban, továbbra is a magyarság 
érdekeit szolgálva.

Az idei választásokon Gyerekes 
Sándor tanácsosjelöltként indul, 
hogy a Zsiberk községi tanácsban 
továbbra is képviselni tudja a magya-
rokat. 


