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(Folytatás előző lapszámunkból.)
Pap György lelkész sírhelyét a temp
lomjavításkor, a lebontott kápolna fun
damentumában találták meg. A sírem
lék ma a templom bejáratát díszíti: „Állj
meg útonjáró kérded / Itt ki fekszik: /
Tiszteletes György Pap / Uram teste
nyugszik / Lelke pedig menyben vigan
/ Örvendezik / Trombitaszó után kettő /
Eggyesedik. / Ötven 4 esztendőt szolgált / Ezen házban / Hetven 8 penig
töltöte / Világban: / Ezerhétszázhuszon
/ Kettőben meg halván / Tétetett ez Sírban Szent / Iván havában.”
Az I. világháborúban 40 férfi vesz
tette életét, 26 pedig eltűnt. Ekkor egy
harangot is elrekviráltak, helyére csak
1922-ben került új.
A Káposztáskertben egykoron mész
égető katlanok álltak.
A hétfalusiak által meszeseknek
gúnyolt pürkereciek régóta égettek itt
meszet, és kereskedtek vele. A 4–5 m
magas, 3,5 m átmérőjű téglából rakott
katlanok a földbe voltak süllyesztve, s
az 5 katlan mindegyike 12–14 szekér
kő kiégetésére volt alkalmas. Ennyiből
6–7 szekér mész lett, amelyet a pürke
reciek kóboros szekerekkel szállítottak
távoli vásárokba.
1938 körül két katlant megnagyob
bítottak, így 22 szekér kő kiégetésére
tették alkalmassá.
A szükséges követ a helyi kőbányá
ból, a vizikövet pedig a Tatrang és a Za
jzon patakából hozták. A berakást foga
dott munkások végezték, s a katlanok
működtetése felért egy szertartással.
A két törüő már kora reggel munkához
látott hosszú nyelű kalapácsaikkal.
Később érkezett a rakuó, aki a kat
lan közepén állva maga köré rakta a
köveket. Körkörösen egy sor kutyafejet,
egy sor rendküővet, és egy sor apruót
rakott. A megfelelő nagyságú köveket a
horduók hozták kis fateknőben, s eze
ket a katlan szádánál álló biészedüő
adta be. Amikor a rakó már nem érte fel
a kőrakást, galicba rakott méteres fák
ból állást készített magának. A katlan
falában lévő lyukakkal szemben nyílást
hagyott, s köztük lapos kövekből átjárót
rakott. A katlan szádát téglával befalaz
ták, csak a fa számára hagytak egy
kisebb nyílást.
Egy katlan kiégetésére 14–15 öl bükk
fára volt szükség, ezt a két tüzelüő gyúj
totta be. A köveket három napig égették.
Kiszedés előtt a katlant fél napig hűlni
hagyták, majd a huzuók kapácskákkal
teknőkbe húzták és szekerekbe rakták
az égetett meszet, a szilárd halmazál

lapotú, darabos, szürkés-fehér kalciu
moxidot.
Az államosítás után megszűnt a
mészégetés, de a Káposztáskert még
tartogatott meglepetéseket.
A falutól mintegy kilométernyi
re délkeletre, a régi kőbányánál
(45,6373° É; 25,8040° K; 718 m) egy
kövületsziklát találtak a régészek. A
Dan Patrulius geológus által 1954ben leírt mészkőtömb felső jura- és
kré
takori tengeri állatok, korallok, rá
kok, kagylók, csigák kövült vázait tar
talmazza – leginkább Zeilleria, valamint
Terebratulina csigákét –, s ez egyben a
lehető legépebb állapotban megmaradt
erdélyi korallzátony is. A szikla ma föld
tani rezervátum, védett terület.
Pürkerec ma Tatrang község része,
s Zajzont is felölelve képezi Hétfaluból
Háromfalut. A másik négy egyesült, s
Négyfalu néven várost alkotott 1950ben. Pürkerec az ősi berendezkedés
útját választotta, és habár ma sok
brassói épít hétvégi házat a faluban,
még büszkén élnek itt a hétfalusi csán
gó népszokások, különösen a tojásírás
és a varázslatos, ősi borica.
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A Kászonokat járva, a híres bikaütés
közepette hallottam azt a kifejezést,
hogy „szépek farsangja”. Valóban, idén
nagyon rövid volt a farsang, február
9-én már el is kellett hagyni a húst,
hogy március 27-én ismét magunkhoz
vehessük. Nos, az ilyen rövidkére sike
redett farsangokat nevezik Kászonban
„szépek farsangjának”, mert az volt a
szokás, hogy a legények farsang idején
látogatták végig az eladósorban lévő
leányokat, s vettek maguknak hites fe
leséget, mikor pedig rövid volt a farsang,
csak a legszebb lányoknak volt idejük
elkelni, hisz más években is a csúnyács
kábbak csak odébb, a farsang farkán
találták meg inkább a „ha ló nincs, …”
elven úgy tessék-lássék a párjukat.
De jöjjünk haza a kies kászoni tájakról,
s nézzük meg milyen volt e „nyúlfark
nyi” farsang Négyfaluban, pontosabban
a Zajzoni Rab István Középiskolában,
ahol a farsang 2 napra szorítkozott, de
gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt
szórakoztató volt.
2016. február 5-én összegyűlt az

is
kola apraja-nagyja, hogy a türkösi
épülettől véget nem érő felvonulásban
űzze el a telet. A csernátfalusi épületnél
csatlakoztak a kicsik is, majd a Főtéren
léptek fel a boricások, s a nagy télűző
kurjongatásra még az alpolgármestert
meginterjúvoló tévések is felkapták
fejüket. Bizony, a ZRIK-es felvonulást
még a commedia dell’artehoz szokott
Velence is megirigyelhette!
A főtéri télűzés után – tényleg: egy
csepp hó sem maradt az esemény után
– a Zsákutcán tért vissza a jelmezes
társaság az iskola csernátfalusi é
pü
letéhez, amelynek udvarán orvosi és
lelkészi szolgálatokkal fűszerezve ad
ták át a telet jelképező, végig a menet
elején haladó bábut a pokol tűzének s
az enyészetnek. A ceremóniamesterek
a VII. osztályosok voltak. A Hétfalusi
Magyar Művelődési Társaság 300 pán
kóval jutalmazta a felvonulókat.

Másnap, február 6-án a ZRIK Szülőbi
zottsága jótékonysági kosaras farsangi
bált szervezett a Csángó Házban.
A szinte fél négykor véget érő mu
latságon 142-en vettek részt: szülők, ta
nárok és meghívottak, az iskola kiemelt
tá
mogatói. A fergeteges bálból befolyó
8200 lejre rúgó adomány-összeget a Kö
zépiskola fennállásának 25 éves évfor
dulójának megünneplésére fordítjuk!
A bálon 200 tombolatárgyat sor
soltunk ki, mind a szülők, tanárok aján
dékai, ezúton is köszönjük nekik!
A hajnalig tartó táncmulatságot ver
senyek, játékok szakították meg, a há
romtagú zsűri (Hlavathy Zsuzsanna,
Sán
dor Levente, Tóth Sándor) díjazta
a legötletesebb kosarat, legszebb ko
sarat, legötletesebb ételt, legötletesebb
jelmezeket, legfinomabb pánkót, legjobb
limbó táncost, leggyorsabb pánkóevőt.
(Folytatása a 2. oldalon.)
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A legötletesebb kosár díj nyertese
Kovács Lehel István, díja: egy üveg
bor, a legszebb kosár díj nyertese Papp
Árpád, díja: egy csomag kávé, a legötle
tesebb étel kategóriában egy csomag
kávét nyert Székely Gyöngyi, egy üveg
bort Gocsman Éva, egy ételcsomagot
pedig Tóth Sára. A legfinomabb pánkót
Blága Ildikó sütötte, díja egy tepsi és
egy sör. A pánkóevő verseny győztese
Székely István lett, díja egy ételcso
mag. A legjobb limbótáncosunk Ambrus
Ákos volt.
A tombola fődíját Székely Melinda
igazgatónő készítette, s nem volt más,
mint egy ínycsiklandozó csokitorta.
I. díjas jelmez a Bíró Zsolt készítette
patkány volt, díja pedig egy váza.
Kovács Lehel István nyerte a jelmezek
II. díját az általa készített mosógép jel
mezzel. A díj egy falióra volt.
A III. díjon többen is osztoztak: a
szellem és szellemirtó jelmez készítője
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a Jakab házaspár volt, Éva és Gábor,
díjuk egy üveg bor. Gombás Magdol
na flamencotáncosnak öltözött, a zsűri
szintén egy üveg borral jutalmazta
fellépését.
A bál főszervezője Kovács Lehel Ist
ván volt, a ZRIK Szülőbizottságának
elnöke, támogatói: Erdélyi Magyar
Néppárt, Termofarc, Proalfa, Faralco,
Hétfalusi Magyar Művelődési Társaság,
Bandi Industry, Négyfalusi Erdészeti Hi
vatal, Hétfalusi Magyar Ifjúsági Klub,
Yurta, Plant Shop, valamint a ZRIK
szülői közössége (osztályonként).
A támogatásokat nagyon köszönjük!
Köszönjük a Fűrészmezei Evangélikus
Egyházközségnek a termet, amelyet
ingyen bocsátott rendelkezésünkre, va
lamint köszönjük a szülőknek, tanárok
nak, meghívottaknak a hozzáállást, s
hogy magukkal hozták a jó hangula
tot, köszönjük Székely Gyöngyi, Vas
Melinda, Hlavathy Zsuzsanna értékes
segítségét!

ZRIK

Az

első félév eredményei

Az első félévben a Zajzoni Rab István
Középiskola tanulói szép eredmé
nye
ket értek el megyei, regionális és orszá
gos versenyeken.
A Tudászok versenyen Mátyás Tímea
és Farkas Izabella II. osztályos tanulók
II. és III. díjat nyertek, Chiric Dávid III.
osztályos tanuló pedig I. díjat nyert.
Felkészítőik: Ádám Hajnalka és Re
mán-Zippenfenig Erika.
A Fénymesék nemzetközi novel
lapályázaton Mátyás Tímea (II. oszt.) és
Dumitrache Robert Leonard (IV. oszt.)
ért el helyezést, meséik bekerültek a
Magyarországon megjelent kötetbe.
Felkészítőik: Ádám Hajnalka és Bene
dek Káplár Ildikó.
A Brenyó Mihály pontszerző matem
atika verseny megyei szakaszán Kovács
András Apor és Benedek Krisztina II. osz
tályos tanulók I., illetve II. helyet értek el,
felkészítőjük Benedek Káplár Ildikó.
A Kriza János Balladamondó, Balla
daéneklő és Mesemondó Verseny me
gyei szakaszán 13 diák vett részt. A
mesemondók közül Sipos Zsuzsa (VII.
osztályos) és Balázs Mihály (VIII. osz
tályos) dicséretet kapott az V–VIII. osz
tályos korosztályban, a középiskolások
közül Gosuly Kinga I., Sipos Emese
II. díjat kapott. Gosuly Kinga és Sipos
Emese vettek részt a verseny országos
szakaszán Sepsiszentgyörgyön. A
balladaéneklők közül a hatodikos An
tal-Bíró Eszter III. díjat, Kósa-Széke
ly Kincső pedig dicséretet érdemelt.
Felkészítők: Simon Enikő és Hochbau
er Gyula.
Az Implom József helyesírási ver
seny helyi szakaszán résztvevő kilenc
diák közül Miklós Botond (XII. o.) I., Go

suly Kinga (XI. o.) II., Sipos Emese (X.
o.) III., Dombi Orsolya (X. o.) dicséret
érdemelt. Ők képviselték iskolánkat a
megyei szakaszon, ahonnan Gosuly
Kinga elsőként, Miklós Botond má
sodikként jutott tovább az or
szágos
szakaszra, Sipos Emese pedig
dicséretet kapott. Felkészítők: Simon
Enikő és Hochbauer Gyula.
A Simonyi Zsigmond helyesírási ver
seny helyi szakaszán 41 diák vett részt.
Az ötödikesek közül I. Deák Anikó, II.
Kendi Bálint, III. Rab Andrea-Szilvia, IV.
Vas Márk. A hatodikosok közül I. Fóris
Noémi, II. Bartos-Király Júlia, III. Berei
Zsolt. A hetedikesek közül I. Sipos Zsu
zsa, II. Miklós Hunor. A nyolcadikosok
közül I. Kis-Istók Dávid, II. Kovács Esz
ter Apolka. Felkészítők: Simon Enikő és
Hochbauer Gyula.
A Kézdivásárhelyen megrendezett
regionális Matematika Körverseny 45.
Fordulóján Buna János Zsolt (V. o.) III.
díjat, Miklós Botond (XII. o.) pedig I. dí
jat kapott. Felkészítő: Miklós Melinda.
A Zsidó Donát Matematikaverseny
megyei szakaszán Balázs Zoltán, Foris
Noémi (VI. o.), valamint Deák Anikó (V.
o.) dicséretben részesültek. Fel
ké
szí
tők: Papp Árpád, Miklós Melinda.
A Zilahon megszervezett Erdélyi
Magyar Középiskolák Országos Ma
te
matikaversenyén Miklós Botond di
csé
retben részesült és továbbjutott a
nemzetközi szakaszra. Felkészítő: Mik
lós Melinda.
Az Áprily Lajos Főgimnázium sakk
-klubja által szervezett megyei ver
senyen Miklós György László I. helyet
szerzett a 9–12 éves korosztályban.
Felkészítő: Antal László Attila.

Dr. Bencze Mihály

Közel 200 ZRIK-es tanuló és oktató vonult fel jelmezben a farsangtemetésen.

142 ZRIK-es szülő, oktató és meghívott mulatott az iskola farsangi bálján.
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Pomucz György (Gyula, 1818. má
jus 31. – Szentpétervár, 1882. október
12.) magyarországi születésű, román
származású, amerikai állampolgárságú
címzetes dandártábornok és diploma
ta, származása Hétfaluhoz kötődik.
Dinică Pomuț hétfalusi mokány, látva a
brassói szászok által a gazdaságilag le
fojtott Hétfalu helyzetét, Gyula városá
ba vádorolt. Az ő fia, Ioann már elismert
kovács Wenckheim báró birtokán. Io
ann feleségül veszi Victoriát, és az ő
fiúk lesz a híres Pomucz György. Szülei
taníttatása érdekében megtettek min
dent, így elvégezte a Bécsi Katonai
Akedémiát, majd Franciaországban a
Saint Etienne Katonai Akadémiát is, va
lamint a pesti egyetemen jogi diplomát
is szerzett. Egyetemi tanulmányai befe
jeztével, királyi ügyész lett, majd ügyvé
di irodát is nyított.
Az 1848-as forradalomban, Madarász
radikális pártjával szimpatizált, majd beállt
honvédnek, nemsokára hadnagyként
tért vissza szülővárosába Gyulára, ahol
arra buzdította a román ajkú gyulaiakat
és kétegyháziakat, hogy csatlakoz
zanak hozzá. Ennek eredményeként a
parasztok százával álltak be az 1848-as
forradalom honvédseregébe. Pomucz
hadnagyi rangban küzdötte végig a sza
badságharcot, majd a komáromi várban
Klapka György oldalán harcolt és Klap
ka kinevezte Komárom rendőrfőnökévé

és
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századosi rangban. Az 1849. október
1–3. között az elfoglalt komáromi erődit
ményt elhagyja, majd az év végéig
bújdosnia kell az osztrák megtorláls
elől. Barátaival Olaszországba, majd
Németországba menekül. Harminc
barátjával elhagyja a hamburgi kikötőt,
és 1850. febrár 24-én megérkezik New
Yorkba.
Szent Louisban Újházi és Pomucz,
Kossuth Lajossal is találkozik 1852ben, majd Pomucz egy Drahos nevű
– bánsági származású – kultúrmérnök
kel elkészítette New Buda, magyar
település igen sokat ígérő tervét. A
kitűnően megrajzolt térképük mutatta
az Egyetem teret, a Boehm utcát és a
Kossuth teret. Minden olyan épületet,
amelyre egy igazi városnak szüksége
lehet. Pomucz e terv alapján adott is
el házhelyeket. Néhány német család
is csatlakozott a magyar településhez.
Igyekezett telepeseket találni St. Louis
ban, mi több, még a New Jerseyben
lévő Hobokenben is. Majdnem olyan jól
beszélt angolul, mint Kossuth és könyv
nélkül idézte Byront.
(Folytatása a 3. oldalon.)
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Ifjúsági Caritas Egyesület, HMMT
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Az Ifjúsági Caritas Egyesület és a
Hétfalusi Magyar Művelődési Társaság
Főszereplő emlékeink
a Barcaságon
címmel
alkotópályázatot hirdet
képzőművészeti és irodalmi kategó
riák
ban, három ifjúsági korcsoportban
(12-14 évesek / 14-20 évesek / 20-30
évesek).
Jelen pályázat a magyarországi Ifjú
sági Caritas Egyesület Kárpát-meden
cében meghirdetett pályázati kiírásával
részben megegyezik.

A pályázat témája:
Nézz körül lakó, vagy szülőhelyed
múzeumaiban, helytörténeti gyűjte
ményeiben, vagy akár a szülőhelyed,
la
kóhelyed utcáin, terein és válaszd
ki a számodra legérdekesebb, leg
iz
galmasabb tárgyat, épületet, vagy
bármilyen helyszínt, amelyet fantáziád
segítségével a história egy pillanatá
ba illeszthetsz és rajzold le, írd le szá
munkra: alkoss vele történelmet! Tedd
egy jelenet főszereplőjévé azt a kiállítá
si tárgyat, emléket, amelynek vitrinje
előtt a legtovább szoktál álldogálni, azt
a köztéri szobrot, amelyre mindig felné
zel, azt az épületet, amely lehet, hogy
felújításra szorul és semmi dísze nincs,
ám neked mégis tetszik, hiszen már
150 éve masszívan áll és tanúja a múló
időnek.
Ha van időd, olvass utána „kedvenced
nek”, vagy érdeklődj róla másoknál. Ha
erre nincs lehetőséged, akkor se légy
rest: alkoss kiválasztott kedvenced köré
eseményt, helyezd a helyi történelembe,
találd ki, hogy milyen szerepe lehetett.
Ötleteidet bármilyen képzőművészeti
ágban várjuk és elfogadjuk. Írhatsz no
vellát, mesét, újsághírt, amelynek köz
pontjában a választott emléktárgy áll,
de itt a lehetőség, hogy akár a róla szóló
históriás ének, vagy vers alkotásában is
kipróbáld magad. Rajzolhatsz is, akár
egyjelenetes grafikát, akár többkockás
képregényt, de a gyur
mákból alkotott,
beállított és lefotózott kép ötletéért még
pluszpontot is adunk.
Nem történelmi hitelességű ábrázo
lásokat és történeteket várunk, de ter
mészetesen a bírálatnál szerepet kap,
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ha az adott pályázati téma „megközelí
ti” az ismert tényeket. Egyetlen feltétel:
a fantáziád ne lobogjon túl a valóság
határain, azaz jelen pályázat keretében
nem sci-fi, fantasy stb. pályaműveket
várunk.
Pályázni lehet eltűnt, megsemmisült
emléktárgy, vagy már lebontott épület
szerepeltetésével is, amelyek azon
ban pl. fényképen láthatóak, vagy a
közösségi őrzi emléküket.
A beküldött alkotásokat jellegük sze
rint soroljuk a két kategória egyikébe,
(képzőművészeti és irodalmi) Az alko
tásodat a foszereploemlek@gmail.
com elektronikus levélcímre várjuk.
Kép esetén jpg, vagy pdf, szöveges mű
esetén word, vagy pdf kiterjesztésben.
Beküldési határidő: 2016. március
10. 24.00-ig.
Kérjük, hogy az üzenetben röviden
írd meg neved, születési idődet, és
értesítési (levelezési) címedet. Ha nem
kívánod a címedet megírni, akkor ele
gendő csak elektronikus levélcímedet.
Telefonszámokat nem kérünk, a kapcs
olattartásra alapvetően az elektroni
kus levelezést használjuk. Továbbá írd
meg, hogy az alkotásod „főszereplő
emléke” (tárgy/épület) hol található? Pl.
emléktárgy esetén a múzeum állandó
kiállításában, épület esetében pedig
leírhatod az épület címét. Ha az em
léknek további ismertetői is vannak, (pl.
elnevezése) azt is megírhatod.
Az eredményekről és a díjátadás
módjáról a pályázókat elektronikus
levélben értesítjük.
Díjazás: mindhárom korcsoportban
és kategóriában az 1-5. helyezettek ré
szére.
A Hétfalusi Magyar Művelődési Tár
sa
ság ezen kívül mindegyik kategó
ri
ában önálló különdíjat adományoz
a
zoknak, akik (jelenlegi, vagy egyko
ri) iskolájukkal kapcsolatos emléket
örökítenek meg.
A zsűrinek lehetősége van megosz
tott díjazásra is.
Tájékoztatás, információ: ifjusagicari
tas@gmail.com, vagy telefonon: Hoch
bauer Gyula, 0757/125-461)
Négyfalu–Budapest, 2016. február 12.
Pályázatunkat a magyarországi Nem
zeti Együttműködési Alap támogatta.
(NEA-UN-15-SZ-1370)

Farsangtemetés a Zajzoni Rab István Középiskola szervezésében.
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Hírek, Közlemények

2016. március 11-én 13 órától tart
juk a Verssel a magyar szabadságért
szavalóversenyt a Zajzoni Rab István
Középiskola türkösi épületében. A Hét
faluban magyarul tanuló V–XII-es ver
skedvelő diákokat várjuk és az érdeklő
dő közönséget.
2016. április 22-én, pénteken délelőtt
9 órától lesz a XII. hétfalusi magyar
népmese maraton a néprajzi múzeum
türkösi épületében.
2016. március 23-án, szerdán lesz a
25. hétfalusi hímestojás kiállítás a Zajzoni
Rab István Középiskola türkösi épületé
ben. Barkó Etelka bemutatójával vissza
tekintünk az eltelt negyedszázadra.
Április közepén a Brassó megyei ma
gyar nyelvű iskolázás történetéről szóló

állandó kiállítást nyitunk a Zajzoni Rab
István Középiskola türkösi épületében.
Kérjük, akinek van bármilyen XIX–XX.
századi anyaga (tanszer, egyenruha,
óvodás/iskolás táska, tankönyv, füzet,
iskolai kézimunka, sportfelszerelés,
rajz, dolgozat, értesítő, oklevél, ju
talomkönyv, fénykép; közmunkáról, ki
rándulásról, műsorokról, versenyekről
bár
milyen emlék), járuljon hozzá a
kiállítás sikeréhez. Az anyagot adhat
ja végérvényesen is a kiállításnak,
de adhatja ön által maghatározott
időre jegyzőkönyv alapján. Elhozhat
ja személyesen a Zajzoni Rab István
Középiskola türkösi épületébe és/vagy
ér
tesíthet (Hochbauer Gyula, telefon
szám: 0757125461)

Dr. Bencze Mihály

P omucz G yörgy

(Folytatás a 2. oldalról.)
Nyolc nyelven beszélt, magyaron
kívül beszélt angolul, franciául, németül
és még szláv nyelveken is. Magas volt,
szőke, tekintélyes szakállal, bajusszal,
göndör hajjal. Jóllehet, katonás tartá
sa volt, de kellemes modorával min
dig meg tudta kedveltetni magát. Kos
suth hallani sem akart New Budáról,
soha nem ment oda, helytelenítette az
Amerikában való végleges letelepedési
szándékot. Sokáig Pomucz György tar
totta a lelket New Buda magyar telepe
seiben, így látta ezt Xántus János is,
aki 1854-ben ellátogatott Új Budára.
Pomucz György elképzelései szerint
Xántus lerajzolta azt a várost, amely
et majd ott látni szerettek volna temp
lommal, iskolával, boltokkal, utcákkal,
terekkel, háztelkekkel, rajta házakkal,
szépen leírta ezeket Kende Géza és
Vasváry Ödön az amerikai magyarokról
szóló kötetekben.
Pomucz György rendkívüli érdemeket
szerzett az amerikai polgárháborúban,
és mint az egyik legszebben dekorált
tábornok szerelt le 1866-ban. Megír
ta az egyik brigád történetét is. 1866ban Johnson elnök kinevezte az USA
szentpétervári konzuljává, ahol később
főkonzul lett. Tárgyalásokat folytatott
a cári hivatalos szervekkel az évezred
ingatlanüzletéről. Akkor adták el u
gyanis az oroszok Alaszkát az ameri
kaiaknak valamivel több, mint hétmillió
dollárért, és mindez a Pomucz érdeme

és

H étfalu

volt. Tizenkét év eredményes külügyi
szolgálat után visszahívták, azonban
Pomucz Szentpéterváron maradt.
Halálának körülményeit még most is
rejtély fedi, 1882. október 12-én Szmo
lenkszben helyezték örök nyugalomra.
Halála után a Pétervári amerikai kon
zulátus Washingtonban érdeklődött
a rokonai után, mert úgy tudták, egy
igen jelentős birtok maradt utána. Sem
az ügyvédek, sem a diplomácia bea
vatkozása nem járt sikerrel az értékek
megszerzése vonatkozásában. Nem
tudni mi lett a sorsa Pomucz milliós
hagyatékának. A II. világháború ide
jén 1944-ben az USA kormánya róla
nevezte el egyik hadihajóját. Az 1989es rendszerváltás után Gyulán is utcát
neveztek el róla. A Magyarországi
Románok Kutató Intézete az 184849-es szabadságharc honvédszáza
dosának, az amerikai polgárháború
tábornokának a tiszteletére a Gyula,
Kossuth u. 19. sz. épület falára – ahol
korábban Pomucz tábornok édesap
jának kovácsműhelye volt – 1998.
évben román és magyar nyelvű em
léktáblát helyezett el. 2004-ben a a
clevelandi román-amerikai közösség
szobrot emelt Pomucz tiszteletére a St.
Mary katedrális mellett. 2007. október
13.-án Gyulán, a Pomucz tábornok
téren is elhelyezték a szobrát. Jó lenne
Hétfaluban is elnevezni róla egy utcát,
és megtalálni nagyapja szülői házát.

* Kiadja a Hétfalusi Magyar Művelődési Társaság – © HMMT, 2016. * ISSN 1582-9006 *
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A Zajzoni Rab István Középiskola
Diáktanácsának kiadványa

© ZRI DT

Székely Anna-Zsófia

J e l i g e : S P ORT

A diáktanács idei éve is az elnök
vá
lasztással kezdődött iskolánkban. Gosuly
Kingát szavaztuk meg elnöknek, Dombi
Orsolyát alelnöknek. A VIII. osztályos
diákok is választottak négy tanulót, akik
képviselhetik őket a szervezetünkben és
aktívan részt vehetnek benne.
Első gyűlésünkön elhatároztuk, hogy
az idei év témája a sport, a mozgás, mi
vel az jót tesz mindenkinek. Az eddigi
eseményeket tehát ebben a témakör
ben szerveztük meg.
Bemelegítőként egy méta délutánnal
kezdtünk, amelyet az iskolánk sport
pályáján szerveztünk meg. Minden
résztvevőnek felejthetetlen élményt
jelentett, annak is aki tudott már játsza
ni, és annak is, aki nem.
Októberben került sor a diáktanács
csapatépítőjére, amelyet a Babarunkán
tartottunk meg. Itt került sor az új tagok
beavatására, megismerésére. Nagyon
jól éreztük magunkat: rengeteget ját
szod
tunk, beszélgettünk, tervezgettük
az előttünk álló évet, nevettünk, kirán
dultunk, sütöttünk, főztünk.
Nemcsak a DT-be kellett beavatni
az új tagokat, hanem a licis életbe is
a gólyákat. Mivel már nagyon közele
dett a tizenkettedikesek által szervezett
gólyabál, úgy gondoltuk, hogy jobban

meg kell ismernünk őket, ezért gólya
hetet szerveztünk nekik. A hét minden
napjának volt egy témája és ehhez meg
felelő játék, ahol mindenki egyénileg
pontokat gyűjthetett. Így a gólyák bébik
nek, szeméthordóknak, pizsamások
nak, a lányok fiúknak, a fiúk lányoknak
és gólyáknak kellett hogy öltözzenek. A
legügyesebb és legkreatívabb gólyákat
a gólyabálon díjaztuk.
Karaoke- és játékestet is szerveztünk.
Szórakozás, kikapcsolódás, nevetés és
pufi. Talán ezekkel a szavakkal lehet
a legjobban leírni az estek hangulatát,
melyek több diákot is megmozgattak.
A félévet egy fergeteges bulival zár
tuk, amelyet az iskolánk tornatermében
tartottunk. Ezen az eseményen a hét
falusi V-XII-es magyar diákok vehettek
részt. Mivel az év témája a sport, ez
a buli is a sportról szólt, ezért a részt
vevőknek kötelező volt a tréning. A buli
keretén belül egy piramisépítő verseny
is volt, melyet az V. osztályosok nyertek
meg. Ez egy sikeres bulinak mond
ható, mert Hétfalu körülbelül 80 diákját
mozgatott meg.
Reméljük, hogy mindenki jól érezte
magát az első félévben és a második
félévben is szeretettel várunk a rendez
vényeinkre!

Közeledik az év legnagyobb DT-s rendezvénye! Várunk mindenkit!

Székely Anna-Zsófia

K o r c s o ly á s

Az idén is megszerveztük február
8-án a korcsolyás maszkabulit iskolánk
V-XII. Osztályos diákjainak.
Mi is ez a furcsa nevű valami? Ez egy
olyan buli, amikor mindenki beöltözik
valamilyen jelmezbe és együtt elme
gyünk korcsolyázni. Vajon hogyan vá
lik egy korcsolyázás „buli”-vá? Erre a
válasz az, hogy ez nem egy megszo
kott, egyszerű korcsolyázás. Sokkal
több annál. Mi tesszük bulivá, az által,
hogy jól érezzük magunkat, játszunk és
nevetünk.
A Diáktanács idei évi témája a sport,
ezért minden résztvevő valamilyen
sportág sportolójának jelmezét válasz
totta. Voltak köztünk jégkorongozók,
táncoslányok, teniszezők, focisták,
biciklisták.
Mivel egy korai órában voltunk, raj
tunk kívül nem volt senki a pályán, így

maszkabuli
nyugodtan hancúrozhattunk. Megalkot
tuk a saját játékunkat is. Neve Jég
foci. Ez abból áll, hogy korcsolyákkal
„focizunk” egy teniszlabdával. Komoly
szabályzata is van ennek a játéknak:
egymásnak passzoljuk a labdát, úgy,
hogy minden játékos csak egyszer
érintheti meg, másképp, kiesik. Nem is
gondolnák, hogy ez milyen komoly oda
figyelést igényel. A végére már minden
ki élvezte a játékot.
A jobban tudó korcsolyázók, lévén
van
nak köztünk jégkorongozók, meg
tanítottak néhányunkat különböző dol
gokra: hátrafelé korcsolyázás, koszo
rúzás. Ezt nagyon köszönjük nekik.
Kellemes és szép élményekkel tért
haza minden résztvevő, mind az ötö
dikes, mind a tizenkettedikes vagy ép
pen a felügyelő tanár, ha még közelebb
ről is megmutatkozott a jégnek.
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