
1948. előtt minden paraszt bocskort és posztóból készült ruhát viselt. Ünneplő alkalmak-
kor a leányok hímzett inget és bundát viseltek. A gazdagabbak, amilyen volt Fodor és Sutu 
(Szűcs), akiknek malmuk is volt, bőrcipőben jártak. Ö k napszámosokat fogadtak a földjük 
megművelésére s az állatok gondozására, amit aztán a piacon jó pénzér t el tudtak adni. 

A polgármesteri hivatal 1934-ben alakult meg, Roca Martin (Róka Márton) vezetésével. Az 
első iskolát 1900-ban építették a községben, majd 1958-ban még két általános iskolát 
építettek. A régi időkben a szüleink csak 4-5 osztályt végeztek, a nagyszülőknek pedig 2 
osztályuk volt. Mégis megtanultak írni, olvasni, számolni. A mi falunkban csak csángók 
élnek, mivel katolikusok vagyunk. Sajnos elfelejtettük a magyar nyelvet, a fiatalok inkább 
csomák románul beszélnek a mi falunkban. 

Frincu Cristina 
(Ferenc Krisztina) 

Felhívás az erdélyi m a g y a r 
t u d o m á n y o s s á g t á m o g a t á s á r a 

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület 1859-
ben alakult Mikó Imre fáradozásai nyo-
mán, azzal a céllal, hogy a magyar társa-
dalom erőit mozgósítsa a Kol ozsvaron 
1841-ben létesített Erdélyi Nemzet i Mú-
zeum fenntartására és a magyar tudomá-
nyosság erdélyi fejlesztésére. A z alapítók 
az új intézménynek múzeum-kutatóinté-
zeti és akadémiai feladatkört szántak az 
erdélyi művelődési életben. Az Egyesület 
az erdélyi magyar tudományosság nem-
zetiségi összefogó szervezeteként 1950-ig 
látta el ezt a kettős szerepet, amikor is a 
kommunista hatalom betiltotta működé-
sét. Csaknem másfél évszázados fennál-
lása alatt létrehozott tudományos gyűjte-
ményei (múzeumi tárak, könyvtár , levél-
tár), nagyszámú kiadványai komoly érté-
kekkel gyarapították a magyar tudo-
mányt. 

A diktatúra bukása után 1990-ben újjá-
alakult (az új kormányzat által engedé-
lyezett) Múzeum-Egyesület , amely a tu-
dományok teljességét felölelő szakosztá-
lyai révén - a felsőoktatási intézmények 
sajnálatos hiánya ellenére is - összefogó 
keretet nyúj t a romániai magyar tudomá-
nyos kezdeményezéseknek. Szakosztá-
lyaiba néhány hónap leforgása alatt csak-
nem ezer magyar értelmiségi szakember 
tömörült a bölcsészet, a nyelv- és iroda-
lomtudomány, az esztétika, a lélektan, a 
pedagógia, a néprajz, a történelem, a 
különböző természet tudományok, a ma-
tematika, a fizika, a kémia, a biológia, 
jog- és társadalomtudomány, a közgaz-
daságtan, az orvostudomány, a műszaki 

tudományok stb. művelésére. A szakosz-
tályok munkájának tudományos eredmé-
nyeit az Egyesület újraindítandó folyó-
irataiban és egyéb kiadványaiban kívánja 
közzétenni, rendezvényei útján pedig a 
tudományos ismeretterjesztésből is kive-
szi a részét a magyar lakosság körében. 

A fenti célok megvalósítására az Egye-
sületnek jelenleg csupán a tagdíjakból és 
adományokból f j e fo lyó összegek állnak 
rendelkezésére. Minthogy a kormány ál-
tal jóváhagyott alapszabályok értelmében 
az Egyesületnek pár toló tagja lehet bár-
hol élő és bármilyen állampolgárságú (fi-
zikai és jogi) személy, kérjük mindazo-
kat, akik felelősséget éreznek a magyar 
tudományosság nagy múltú erdélyi ágá-
nak jövendője iránt, és támogatni óhaj t -
ják annak újjáélesztését, lépjenek be az 
Erdélyi Múzeum-Egyesület pártoló tag-
jainak sorába, és erkölcsi, szakmai, vala-
mint anyagi tekintetben segítsék céljai 
megvalósításában. 

Ennek megkönnyítésére jött létre a 
Gróf Mikó Imre Alapítvány, melynek 
bankszámláira befizethetik az Erdélyi 
Múzeum-Egyesületnek szánt, tetszés 
szerinti pártoló tagdíjukat és adomá-
nyukat : Gróf Mikó Imre Alapítvány, 
Commercial and Credi t Bank Lta, Buda-
pest, Branch: Kossuth tér 18/227. Swift 
Code O K H B H V H B címre (az Ameriká-
ból jövő átutalásoknál Chips szám: 
295491). 

A kuratórium postai címe: Prof. Entz 
Géza, Budapest XI. Bakator u. 16. h i -
l l 18. Belépési nyilatkozatukat kér jük 
erre a címre eljuttatni. 

Gróf Mikó Imre Alapítvány Kuratóriuma 
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