
* Kiadja a Hétfalusi Magyar Művelődési Társaság – © HMMT, 2017. * ISSN 1582-9006 *

Szerkesztők: Hochbauer Gyula, 
dr. Kovács Lehel István

Alapította és szerkesztette (1906–1911):
dr. Fekete Endre és Kiss Béla

Független művelődési és helytörténeti havilap
XXIII. évfolyam 9. (679.) szám, 2017. szeptember 28. – csütörtök

Bardócz Péter

Zajzoni Rab István-díj

ZajZoni Rab istván-díjasok. Fotó: kátai Edit.

A Szent Mihály Napok keretén 
belül szeptember 24-én, került sor 
a Zajzoni Rab István-díjak kiosz-
tására. Az ünnepség a brassói ma-
gyar evangélikus templomban 10 
órakor kezdődött. Koszta István 
evangélikus lelkész által cerebrált 
istentisztelet után, úrvacsoraosztás-
ra került sor. Dr. Kovács Lehel Ist-
ván az E.K.E. elnöke nyitotta meg 
az ünnepséget. Rövid beszédében 
elmondta, hogy a 2006-ban alapí-
tott díj által cselekvésre szólítanak 
meg mindenkit. Jani András egy 
Zajzoni Rab István verset szavalt 
el, majd Homonyik Sándor – Ott-
hon várnak rád, Demjén Ferenc – A 
szabadság vándorai, illetve Ismerős 
Arcok zenekar – Nélküled című dalai 
csendültek fel Jakab Péter Izabella 
csodálatos és ugyanakkor megható 
előadásában, Lajtai Norbert zenekí-
séretében. 

Ezt követően, az idei díjazottak kö-
vetkeztek. Lászlófy István Pál tanár 
és egyben a Romániai Magyar Peda-
gógusok Szövetségének alapító el-
nöke, nemrég vonult nyugdíba. Éle-
téről, pályájáról, elismeréseiről dr. 
Bencze Mihály méltatásából tudhat-
tunk meg sok értékes információt. 
A díj átvétele után az egykori fizika 
tanár és igazgató azt mondta: „Szá-
momra a legnagyobb díj a diákjaim el-
ismerése volt, mert tanárnak születtem.”

Máté Károly fotóművész és 
metrológus első képeit, épp a Bras
sói Lapokban közölte. Az Electro
precizia egykori metrológus mér-
nöke vonzódott a fotózáshoz. Az 
évek során fotótanfolyamokat szer-
vezett, világhírű képei pedig több 
mint 150 tárlaton voltak láthatók. 
1993 után céget alapít de a Zajzoni 
Rab István díj átvétele után, meg-
jegyezte, hogy a fotózás mindig is 

az élete maradt, hiszen mint megje-
gyezte: „Városunkban létezett valami-
kor egy amatőr fotóművészet-mozga-
lom, különféle kiállítások, rendezvények 
a Brassói Lapoknál, amelyek sajnos ma 
már nincsenek. Emiatt kissé szomorú 
vagyok. Minden nehézségek ellené-
re viszont továbbra is igyekezni fogok 
segítkezni a négyfalusi oktatásban.” 

Házy Bakó Eszter az Apáczai 
Csere János Alapítvány vezetőjének 
méltatását, Magdó István írta meg, 
aki sajnos nem lehetett jelen az ün-
nepségen, ezért dr. Kovács Lehel 
István olvasta fel a jelenlévőknek. 
Annak ellenére, hogy a Gépipa-
ri Technikumot végezte el, Eszter 
életéből mégis hiányzott valami, 
mert humán beállítottságú volt és 
a verseket szerette. Szabad idejét a 
színjátszásnak szentelte. Színjátszó 
csoportba kerül, Bartalis János ver-
seivel, önálló műsorral lép fel, majd 
az 1991-ben alakult Apáczai Csere 
János Közművelődési Egyesület ve-
zetését veszi át. A mai napig is éle-
te a szervezésről szól. A Barcasági 
Néptánctalálkozó, a brassói Sokada-
lom, vagy a IV. Interetnikai Színhá-
zi Fesztivál, amely mint kiderült, a 
legnagyobb rendezvény volt, amit 
eddig szervezett. Díjairól, elismeré-
seiről hallva, annyit jegyzett meg a 
végén, hogy: „Azért tettünk, hogy le-
gyen magyar aki az iskolába tanulhas-
son, aki a templomokba imádkozzon.” 

Rajtuk kívül a Szent Mihály 
Napok alkalmával, díjat kaptak a 
háromfalusi boricások is, akiket 
ugyancsak dr. Kovács Lehel István 
méltatott a templomban jelenlévők 
előtt, de ők a díjat a hosszúfalusi 
színpadon vehették át, az előadásuk 
után. Az ünnepség végén, a díjazot-
takkal közös fotók és rövid televízi-
ós interjúk is készültek.

Dr. Bencze Mihály
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Lászlófy Pál István középiskolai 
tanár, gimnáziumi igazgató, a Romá-
niai Magyar Pedagógusok Szövet-
sége alapító elnöke 1939. december 
6-án született, Alsórákoson.

Apai nagyapja Lászlófy József  
(Marosvásárhely, 1859. – Barót, 
1930.) királyi járásbíró volt, apai 
nagyanyja Fitori Etelka (Barót, 
1880. – Alsórákos,1960.) pedig há-
ziasszony. Anyai nagyapja Nágó Ist-
ván (Alsórákos, 1879. – Alsórákos, 
1934.), építőmester és téglagyáros 
volt, anyai nagyanyja Antal P. Anna 
(Alsórákos, 1882. – Alsórákos, 1974.) 
pedig háziasszony.

Édesapja Lászlófy Pál Péter (Nagy-
enyed, 1909. – Alsórákos, 1983.) ke-
reskedő volt, hasonlóan édesanyja is, 
Nágó Ilona (Alsórákos, 1911. – Alsó-
rákos, 1984.). Lászlófy Pálnak még 
három testvére van: Ibolya (1935), 
Csaba (1942), és Ildikó (1942).

Lászlófy Pál 1940–47 között Baró-
ton lakott, az első osztályt is itt jár-
ta, Nagy Lajos volt a kántortanítója. 
1947–53 között a II. – IV. osztályt 
már Alsórákoson, ott Crisan Piroska 
a tanítónője. A V. – VII. osztályt szin-
tén Alsórákoson, itt Géczy István az 
igazgató, aki egyben a román tanár 
is. A magyar irodalmat Skovrán Elza 
tanította. 1953–56 között a VIII. – 
X. osztályt már Brassóban, a Római 
Katolikus Főgimnáziumba végzi, 
Reiff  István igazgatósága alatt. A 

magyar irodalmat. Szikszai Jenő, és 
Opra Benedek, a matematikát pedig 
Zsidó Dónát tanította, aki egyben 
osztályfőnöke volt. A történelmet dr. 
Tompek József, a tornát dr. Nagy Jó-
zsef, a kémiát dr. Fejér Pál, a latint 
dr. Hollak Gyula (aki egyben orvos 
is volt), a fizikát Papp József, a mate-
matikát Mészáros József, a németet 
Boér Richárd, a románt pedig Izsák 
Józsefné.

A brassói Római Katolikus Fő-
gimnázium Erdély legjobb iskolái 
közé tartozott, az itt kapott tudást 
Lászlófy Pál Kolozsváron gyara-
pította, 1956–1959 között a Bolyai 
Egyetem matematika-fizika szakán 
egyetemi hallgató. Olyan értékes ta-
nárai voltak, mint: dr. Gergely Jenő, 
dr. Radó Ferenc, dr. Maurer Gyu-
la, dr. Gábos Zoltán, dr. Szilágyi 
Pál, és dr. Balázs Márton. Egyete-
mi évei alatt a Bolyai tánccsoport 
oszlopos tagja. Itt végigélhette az 
1956-os forradalom erdélyi represz-
szióját, a Maros-Magyar Autonóm 
Tartomány felszámolását, és a Bo-
lyai Egyetem kényszerházasságát a 
Babeşsel, így veszett el a magyar 
tanárképzés bástyája. 1959–1960 kö-
zött megkapja az egyetemi diplomát, 
de már a BabeşBolyai Egyetemen.

Lászlófy Pál 1960–75ig Szent-
egyházán tanít, középiskolát épít, 
igazgatói munkát is vállal.

(Folytatása a 2. oldalon.)
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Attila kövei, Csaba útja 
és a Barcaság

(Folytatás az 1. oldalról.)
Ez ma a Gábor Áron Iskolacsoport. 

1975–1979 között Csíkszeredában a 
Megyei Tanfelügyelőségen dolgozik, 
mint szaktanfelügyelő. 1979–1984 
között Csíkszeredában a Megyei 
Tanfelügyelőségen, főtanfelügyelő. 
1984–1994 között Csíkszeredában 
a Márton Áron Főgimnázium fizika 
tanára, 1994–2000 között pedig a 
Márton Áron Főgimnázium igazga-
tója. Ebben az évben vonul nyugdíj-
ba. Lászlófy Pál elsősorban, mindig 
és mindenkor, tanár volt, függetlenül 
a viselt tisztségtől. Jó tanár, tisztes-
séges ember, aki nemzedékeket ne-
velt a különféle tudományok, művé-
szetek és a kultúra szeretetére. Aki 
abban az időben is, amikor nem volt 
szabad, amikor tiltották és büntették, 
mindig megtalálta a módját annak, 
hogy a tanítványait erkölcsre, tar-
tásra, magyarságra oktassa, nevelje, 
s ebben Ő maga is mutatta a példát. 
Sütő András róla, a főtanfelügyelőről 
írta: akadtak az elnyomás éveiben is 
olyan tisztségviselők, akik meg tud-
ták tartani minden szorítás ellenére 
magyarságukat.

1962ben nősült, felesége Lászlófy 
Pálné, született Mihály Julianna 
(1941), házasságukat három gyerek-
kel áldotta meg a teremtő: Lászlófy 
Tünde (1963), Salamon Jánosné, 
született Lászlófy Ildikó (1967), és 
Lászlófy Botond Pál (1976). Unokái 
pedig: Salamon Réka (1993), Sala-
mon Dóra (1998), Lászlófy Balázs 
(2008), és Lászlófy Benedek (2014).

Az 1991-ben megalakult Romániai 
Magyar Pedagógusok Szövetségé-
nek húsz éven át megválasztott el-
nöke. Vezetésével a komoly szakmai 
tekintélyt kivívott szervezet aktívan, 
konstruktívan és bátran vesz részt 
minden olyan szakmai, szakmapoli-
tikai megmozdulásban, amely nem-
csak a romániai, hanem a Kárpátme-
dencei magyar nyelvű közoktatással, 
oktatáspolitikával kapcsolatos. Az 
RMPSZ kiáll tanárai, iskolái mel-
lett, érvelésében mindig a szakmai 
szempontokat tekinti elsődlegesnek. 
A körülötte csapattá szerveződött 
munkatársai közreműködésével 4 
területi módszertanioktatási köz-
pontot alakítottak ki, közöttük az or-
szágos központot, a szovátai Teleki 
Oktatási Központot. Létrehozták a 
Bolyai Nyári Akadémiát, amely több 
mint 15 év óta a Kárpátmedence leg-
rangosabb pedagógustovábbképző 
rendezvénye. Kialakították a megyei 
és területi szövetségi szervezeteket, 
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létrehozták az Országos Információs 
Irodát és megszervezték az országos 
információs hálózatot. Saját bevallása 
szerint sohasem vágyott más pályá-
ra: mindig is középiskolai tanárként 
és főleg osztályfőnökként érezte 
legjobban magát az iskolában. Te-
vékenységét mindig a szakma iránti 
mély elkötelezettség, szeretet és fe-
lelősségérzet hatotta át. Munkáját 
méltósággal és alázattal végzi. Szol-
gálja a szakmát, a pedagógus-társait, 
és főként a népét. Életműve példaér-
tékű, a minőséget teremtő anyanyel-
vű oktatás érdekében hosszú évtize-
deken keresztül elkötelezettséggel 
és önfeláldozással végzett munkája 
méltán vívta ki a szakma elismeré-
sét nemcsak Romániában, hanem az 
egész Kárpátmedencében. Kemé-
nyen és tekintet nélkül játszott, nem 
hiába választotta példaképül Márton 
Áront. „Mind az egyén, mind a közösség 
fejlődése veszélybe kerül, ha az emberek 
felfogásában megbomlik az értékek iga-
zi rangsora” – vallja Márton Áronnal. 
Ha beteg a zsögödi katolikus temp-
lom kántora, Pali bácsi végigorgo-
nálja és énekli a szentmisét. De ha a 
szomszédos református templomban 
is gond van, az istentisztelet itt sem 
marad el, hiszen a született pedagó-
gus lelkében ott él az ökuménia.

2007től a Sapientia Alapítvány ku-
rátora, 2011től a Romániai Magyar 
Pedagógusok Szövetségének örökös 
tiszteletbeli elnöke, és egyben a Szá-
zak Tanácsának tagja. Ettől az évtől 
az RMPSZ elnökségét átveszi Burus 
Siklódi Botond.

Munkásságát mindenütt értékelték, 
fontosabb kitüntetései: 1) Érdemes ta-
nár (1982), 2) Pro Cultura Hungarica 
(1996), 3) Magyar Köztársaság Ki-
sebbségekért Díj (2001), 4) Pro Urbe 
Díj – Csíkszereda (2003), 5)  Alsó-
rákos Díszpolgára (2009), 6) Magyar 
Köztársaság Tiszti Keresztje (2010), 
7) Magyar Köztársaság elnökének 
Érdemérme (2011), 8) Ezüstgyopár 
életműdíj (2011), 9) Soproni Nyugat 
Magyarországi Egyetem és Egri 
Eszterházy Károly Főiskola díszpol-
gára (2011), 10) Gödöllői Szent István 
Egyetem címzetes egyetemi docense 
(2011), 11) Márton Áron Emlékérem 
(2016, Bethlen Gábor Alapítvány, Bu-
dapest), 12) Kós Károlydíj (EMNT, 
2017, Nagyvárad).

Mindezen díjak mellé Pali bátyám 
fogadd szeretettel a hétfalusi csángóma-
gyarság elismeréseként a Zajzoni Rab 
István díjat. Isten éltessen!

(Folytatása a 3. oldalon.)

Anyai nagyanyám, Tomos Ilkó 
Sára gyerekkoromban sok barcasági 
történetet, legendát mesélt. Egyik 
titokzatos történet az volt, hogy 
Hétfalu és a Bodzai-átjáró zugaiban 
találhatók Attila kövei. Ezek külön-
leges kövek, táltosok által kijelölt he-
lyeken találhatók, rajtuk rovásírással 
rejtélyes jelek, térképek, Nyugat és 
Kelet közti legrövidebb utakat, át-
járókat, pihenőhelyeket tartalmaz-
va. Alattuk elásott kincsek, amik az 
oda és visszaút költségeit is fedez-
ték. Rengeteg történelemkönyvet 
átolvasva, egyik se zárja ki a lehető-
ségét annak, hogy Attila hun király 
át ne vonult volna át a Barcaságon. 
Ezt az útvonalat követve, 1837. már-
cius 25én két román földműves, 
Stan Avram és Ion Lemnaru, amikor 
köveket fejtettek egy Pietroaselehez 
(Kövesdomb) közeli kőbányában 
– az egykori Székely megye terüle-
tén – földbe ásott kincset találtak. A 
történészek „Cloşca cu puii de aur” 
(A kotló és aranycsirkéi) név alatt 
forgalmazták, 22 darabból, 27 kg 
aranyból állt, mára csak 12 darab 
maradt meg belőle. A régészek egy 
része Athanarik kincsének tekinti. 
Athanarik 365–381 között a gótok 
királya volt, uralkodásának a hunok 
vetettek véget, előbb Erdély déli ré-
szére, majd a barcasági Tatár-hágón 
át kimenekült a Római Birodalomba. 
Útközben állítólag elásta kincseit, 
remélve azt, hogy még visszatér. I. 
Theodosius római császár fogadta be, 
és Konstantinápolyban halt meg 381. 
január 11-én. Attila is részt vehetett 
ebben a csatában, így ezek a kincse-
ket rejtett kövek lettek Attila kövei, 
vagy Attila szkíta őseinek a kincsei 
voltak és Athanarik eltulajdonította. 
Tutanhamon sírját 1922-ben tárták 
fel, addig Athanariknak tulajdonított 
kincs volt a világszenzáció.

A lelet legszebb darabjai a sas fejű 
melltű, egy nagy tálca, két nyaklánc, 
egy rovásírásos gyűrű. A gótok a III. 
század végétől kezdték kiszorítani a 
rómaiakat Havaselvéről és Erdély-
ből. A keleteurópai térséget uraló 
birodalom nem nemzet állam volt, 
hanem abban meghatározó szerepet 
játszottak a szkíták és szarmaták, 
akik sok területen többségben ma-
radtak, akár Dél-Erdélyt, akár az 
egykori Székely megyét nézzük. A 
kincses tálon kultikus csészét tartó 
nőalak a szkíták körében volt ha-
gyomány, ez az ősi Földanya, a mi 
Boldogasszonykultuszunk. Kíná-
tól Mezopotámián át a Kárpátme-

dencéig, kőbálványok során az ősök 
szellemének rituális csésze felaján-
lásával áldoztak, akár a Hét Vezér 
vérszerződése esetén is. A leletekben 
polikróm stílusú tárgyak is találha-
tók, amiket a gótok a szkítáktól ta-
nultak. A fenti leletben megtaláljuk 
az állatstílust, ami szkíta jellegzetes-
ség. A karperecen létező rúna jelek-
ről a bolgár történészek kimutatták, 
hogy szkíta rovásírás, és azt, hogy a 
germánok rúna írása a szkíta rovás-
írásból alakult ki.

*
Nagymamám másik érdekfeszítő 

történelmi meséje az volt, hogy Csa-
ba királyfi a Barcaságon át, a Bodza-
átjárón vonult vissza ősei földjére. 
A Tarihi Üngürüsz krónikása leírja 
azt, hogy Attila fia CsabaKaba miu-
tán vereséget szenvedett, a nagy hun 
birodalom nyugati részéről visszavo-
nult, és Pannonia tartományába be-
nyomultak a gótok, a nimcse-párté 
népek. Vincse Lajos megérkezése 
okozta Csaba vereségét, aki Attila 
harmadik feleségének a testvére volt. 
A korona Aladárt, Attila fiát illet-
te, kárpótlásul ezért a gótok Erdély 
bánjává nevezték ki Csabát, és a né-
pét Szikulinak nevezték. Attila ha-
lála után a Kárpátmedence nyugati 
része gót fennhatóság alá kerül, de 
írások nem igazolják azt, hogy a Par-
tium és Erdély is az ő fennhatóságuk 
alá kerül. A DunaTisza közét szar-
mata királyság uralta, tőle keletre 
pedig kis hun fejedelemségek alakul-
tak. A szilágysomlyói és az apahidi 
leletek a hun ősművészet remekei, 
arra utalnak, hogy Attila második 
fia Dengizik keleti irányból vette 
fennhatósága alá Erdélyt. A Képes 
Krónika szerint Csaba királyfi előbb 
Görögországba ment, nem elképzel-
hetetlen, hogy a Bodza-átjárót hasz-
nálta, ismerve Attila köveit, kincseit. 
A Balkán nagy része akkor Bizánc-
hoz tartozott. A Tarihi Üngürüsz 
szerint Konsztantin fejedelem Csa-
bának a Rüm-tartományokban egy 
kiváltságos helyet adományozott, 
és ajándékokkal halmozta el. Itt 13 
évig élt nyugalomban Csaba és hun 
serege. Csaba itteni rokonaitól tud-
ja meg, hogy DzsidijjaSzkítia ősei-
nek hazájában az ott lévő rokonsága 
Csabát visszavárja. A Csaba vezette 
hunok, a kelet-római uralkodóhoz 
tartozó területeken mentek át, a sok 
kincs pedig a bizánciak adójára utal, 
hisz ők hatalmas összegeket fizettek 
a hunoknak a meg nem támadásért. 

(Folytatása a 4. oldalon.)
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módszertani központjai között. A 
romániai magyar politika képvisele-
tével, a civil szervezetekkel, az egy-
házak képviselőivel, a helyi és megyei 
önkormányzatokkal és az oktatásne-
velési intézményekkel együttműköd-
ve kezdeményezi a romániai magyar 
közoktatás és felsőoktatás fejlesztését 
szolgáló átfogó oktatási stratégia ki-
dolgozását. A hagyományok, a törté-
nelmi és a kulturális örökség ápolását 
szem előtt tartva segíti az iskolák-
ban az identitásmegőrző programok 
megvalósulását. Határozottan fellép 
minden olyan törvény, rendelet, in-
tézkedés, kezdeményezés ellen, amely 
csorbítja az anyanyelvű neveléshez és 
oktatáshoz való alkotmányos jogot, 
korlátozza az anyanyelv használatát.

A magyar pedagógusok részére pe-
dagógiai, módszertani, szaktantárgy 
jellegű szakmai programokat, nyári 
és évközi továbbképzéseket, tudomá-
nyos konferenciákat, oktatásügyi fó-
rumokat, országos szintű pedagógus-
találkozókat szervez. 

Új ismereteket és információkat 
közvetít, működteti és korszerűsíti a 
Bolyai Nyári Akadémia intézményét, 
valamint a módszertani központokat. 
A Bolyai Nyári Akadémia az egyetlen 
erdélyi magyar nyelvű pedagógusfó-
rum, amely 1992 óta biztosít folya-
matos képzést a romániai magyar 
közoktatásban dolgozó pedagógusok 
számára. A RMPSZ a pedagógusok 
szakismeretének mélyítésére, az okta-
tók jelen és jövőbeni, szakmai és pe-
dagógiai igényeihez igazítva szervezi 
meg a képzéssorozatot. Az előadók 
hazai és magyarországi neves alap- 
és továbbképző intézmények oktatói, 
kutatói. A több helyszínen és szekci-
óban zajló továbbképzésre egész Kár-
pátmedencéből érkeznek résztvevők. 
A Bolyai Nyári Akadémia intézmé-
nyesítése, rendszeres megszervezése 
és irányítása révén érte el a Kárpát

medencei magyar anyanyelvű peda-
gógus-továbbképzési rendszerbe való 
beépülését is.

Az évközi továbbképzések az Em-
beri Erőforrások Minisztériuma által 
évente kiírt Pedagógusszövetségek 
által szülőföldön megrendezendő 
pedagógus-továbbképzések pályázat 
útján valósulnak meg. A Szövetség 
az országos, regionális, megyei, he-
lyi szintű évközi továbbképzések-
kel a pedagógusok helyi igényeihez 
igazodva lehetőséget biztosít újabb 
ismeretek, módszerek, tapasztala-
tok megszerzésére, szakmai kompe-
tenciák kialakítására, fejlesztésére, a 
gyermekközpontú oktatásinevelési 
gyakorlat megalapozása és követ-
kezetes gyakorlása érdekében. A to-
vábbképzések általános célkitűzései, 
valamint az igényfelmérésekre építve 
a 2015–2020as időszak pedagógus-
képzéseinek átfogó témakörei: Gyer-
mekközpontú oktatás; Pedagógusi 
szerep a változó világban; Cselekvés 
alapú tanításitanulási módszerek; 
Tehetséggondozás–felzárkóztatás–
pályaorientáció; Online tanítási lehe-
tőségek, formák.

A státustörvény 2003/206os szá-
mú kormányrendelete a szomszédos 
államokban élő magyarokról szóló, 
2001. évi törvény pedagógusokat és 
oktatókat érintő rendelkezéseinek 
végrehajtása értelmében jött létre 
az a jogi keret, amely 2004 nyarával 
kezdődően minden évben a határon 
túli, magyar nyelven oktató pedagó-
gusok, magyarországi továbbképzé-
seken vehessenek részt. Az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma megbí-
zásából 2013 óta az RMPSZ szervezi 
meg a Kárpátmedence szintű ma-
gyarországi továbbképzéseket. 2012-
ben a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium Nemzetpolitikai Ál-
lamtitkárság indította el a tematikus 
év programsorozatát. A program jó 

gyakorlatokkal, a jó gyakorlatok Kár-
pátmedencei körútjával, módszerta-
ni segédanyagokkal, pedagógus-to-
vábbképzésekkel támogatta a külhoni 
magyar oktatási intézményeket és pe-
dagógusokat. 2012-ben a külhoni ma-
gyar óvodák évét, 2013-ban a külhoni 
magyar kisiskolások évét, 2014-ben 
a külhoni magyar felsősök évét, míg 
2015-ben a külhoni magyar szak-
képzés évét hirdették. A tematikus 
év programsorozat Romániában az 
RMPSZ közreműködésével valósult 
meg, ahol a pályázatok népszerűsíté-
se, díjak kézbesítése mellett konferen-
ciát szervezett, tartalmas módszerta-
ni csomagokat készített és juttatott el 
a romániai magyar oktatási intézmé-
nyekhez.

Magyar iskolák országos tanévnyi-
tó ünnepsége. A hagyományteremtő 
szándékkal, 2014-ben elindított ren-
dezvény a nemzeti közösségünk, az 
összetartozás, az összetartás megőr-
zését és erősítését hivatott szolgálni. 
A rendezvényen az erdélyi magyar 
iskolák pedagógusai, tanszemélyze-
te mellett szakmai szervezetek, kor-
mányzati és önkormányzati intéz-
mények képviselői vesznek részt. A 
pedagógusszövetség szándéka, hogy 
a rendezvényt évente Erdély más-
más településén szervezze meg. 2014-
ben a csíksomlyói kegytemplomban, 
2015-ben a kolozsvári Farkas utcai 
református templomban, 2016-ban 
a sepsiszentgyörgyi unitárius temp-
lomban, 2017-ben pedig a brassói 
Magyar evangélikus templomban 
szervezték meg.

Az Erdélyi Tankönyvtanács az Ábel 
Kiadó tevékenysége által segíti a ma-
gyar nyelvű tankönyvek, módszertani 
kiadványok, taneszközök, szaklapok 
beszerzését, kiadását és terjesztését. 
Támogatja a magyar nyelvű tanköny-
vek, oktatási segédanyagok, szakla-
pok, beszerzését, megalkotását, kiadá-
sát és terjesztését, elsősorban az Ábel 
Kiadó által. Az Erdélyi Tankönyvta-
nács az RMPSZ keretében működő 
szakmai testület és műhely. Feladat-
köre kiterjed az oktatás minden szint-
jére és formájára. Az alaptantervben 
foglalt tantárgyak, illetve a főiskolai 
és egyetemi oktatás tankönyvei mel-
lett a tanács fokozott figyelmet fordít 
a kisebbségi helyzetből fakadó sajátos 
ismeretek tankönyveinek és oktatási 
segédleteinek készítésére.

Az anyanyelv művelését, illetve a 
román nyelv tanulását segítő kiad-
ványok, a helyismereti tankönyvek, 
a magyar nép hagyományaihoz, kul-
túrájához kötődő könyvek, a zenei 
anyanyelv elsajátítását segítő mun-
kák megjelentetése, illetve a szakokta-
tás és speciális oktatás tananyagainak 
a készítése szélesíti a kínálatot. 

(Folytatása a 4. oldalon.)

(Folytatás a 2. oldalról.)
Romániai Magyar Pedagógusok 

Szövetsége
1991. december 14-én, a sepsi-

szentgyörgyi Székely Mikó Kollé-
gium dísztermében pedagógusok, 
megyei küldöttek megállapodtak 
egy szakmai érdekvédelmi szervezet 
megalakításában Romániai Magyar 
Pedagógusok Szövetsége néven. Te-
vékenységét és célkitűzését alapsza-
bályzatba foglalva a magyar nyelven 
történő tanítást, minőségi oktatást 
és nevelést hivatott segíteni a romá-
niai közoktatás minden szintjén. Hi-
vatásának tekinti a romániai magyar 
oktatásügyet, a magyar tannyelvű 
oktatás és oktatók szakmai hírnevé-
nek és társadalmi megbecsültségének 
elősegítését, védelmét. Négy területi 
módszertani oktatási központtal – a 
csíkszeredai Székelyföldi, a szovátai 
Teleki, a kolozsvári Gál Kelemen és 
a nagyváradi Partium – fogja össze a 
romániai magyar tannyelvű oktatási 
intézményhálózatot, amely a magyar 
nyelvű közoktatás minőségi fejleszté-
se; a pedagógusok széles körű, igényes 
és korszerű képzését hivatott szolgál-
ni. Szerepet vállal az oktatási rend-
szert átalakító reformelképzelések 
vitafórumain, konferenciák, tanterv-
készítés folyamatában szervezendő 
szaktestületi megnyilvánulásokban. 
A Szövetség elkötelezett szándéka a 
romániai tanügyi rendszer demokra-
tizálási folyamatában való aktív rész-
vétel; a magyar tannyelvű oktatásban 
érintettek érdekeinek, álláspontjainak 
képviselete. Fontosnak tartja az euró-
pai struktúrákba való integrálódást, 
elősegítve az erdélyi oktatás nemzet-
közi megmutatkozásának lehetősége-
it is. Közéleti tevékenysége és szakmai 
programok által igyekszik hatéko-
nyan segíteni a magyar nemzeti kö-
zösségek nevelési és oktatási formái-
nak megóvását és továbbfejlesztését. 
Együttműködik az oktatási miniszté-
riumokkal, a megyei tanfelügyelőség-
gel, az önkormányzati szervekkel és 
azok oktatási bizottságaival. A hazai 
oktatáspolitikának a magyar közös-
ségek céljait figyelembe véve együtt-
működik az oktatáspolitikai szakem-
berekkel, minden olyan társadalmi 
szervezettel, amely a szubszidiaritás 
elvét fontosnak tartja. Szükségesnek 
tartja és támogatandó stratégiai célul 
tűzte ki egy magyar humánerőfor-
rásközpont lét rehozását, amely az 
anyanyelven történő pedagógusto-
vábbképzés, a fejlesztés és innováció 
területén irányító és koordináló sze-
repet tud betölteni a szakminisztéri-
umok, a neveléstudományi intézetek, 
az egyetemek, a felsőoktatási intéz-
mények tanárképző tanszékeivel, ki-
emelt szakképző intézmények, me-
gyei pedagógusházak és az RMPSZ 
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(Folytatás a 3. oldalról.)
A negyedévente megjelenő Magisz-

ter folyóirat a közoktatásban dolgozó 
magyar pedagógusok számára ajánlja 
a legfontosabb és legnagyobb érdek-
lődésre számot tartó módszertani, 
pedagógiai, szakmai publikációkat, 
olyan újdonságokat, amelyek minden-
napi munkájuk során hasznos eliga-
zítást nyújthatnak. Ugyanakkor le-
hetőséget teremt a romániai magyar 
közoktatásban dolgozó pedagógusok 
szakmai-módszertani írásainak, kuta-
tási eredményeinek megjelentetésére, 
népszerűsítésére. 

Az Ábel Kiadó az egyik legnagyobb 
magyar tankönyvkiadó Romániában. 
Pedagógiai profilú, ezért elsősorban 
tankönyveket, egyetemi jegyzeteket, 
tanári kézikönyveket, és egyéb, az ok-
tatásban használatos segédkönyveket 
kínál a diákoknak, tanítóknak, taná-
roknak és a szülőknek is. Kínálatuk-
ban megtalálhatók az óvodásoknak 
szóló készségfejlesztő füzetek, az ál-
talános iskola alsó és felső tagozatán, 
a középiskolákban tanulók tanköny-
vei, valamint jegyzetek az egyetemi 
hallgatók számára. Mivel a tanulás 
folyamata az egyetemi képzéssel nem 
zárul le, a kiadónál megtalálhatók a 
tanártovábbképzőkön használatos 
és a fokozati vizsgákhoz szükséges 
kézikönyvek is. Az Ábel Kiadó teljes 
könyvkínálata megtalálható a kiadó 
honlapján: www.abelkiado.ro.

A szovátai székhelyű Tokimpex 
Kft. 30 szobát, két étteremet, három 
konferenciatermet és a Teleki-kert 
táborhelyet működtető gazdasági 
vállalkozás. Segíti a Teleki Oktatási 
és Módszertani Központ működését 
is. Az utóbbi években megújultak az 
épület belső terei, wellnessrészleggel 
bővült vendéglátóipari és turiszti-
kai programkínálatuk. Szervezett 
turista- és szakmai csoportokat, ma-
gánszemélyeket látnak vendégül, 
üdülési és továbbképzési programok 
lebonyolítására is alkalmas az épület-
komplexum.

Az RMPSZ Országos Elnöksége 
által alapított Tudományos Tanács 
gondozza a közoktatásban dolgozó 
magyar pedagógusok tudományos 
tevékenységének felmérését, segít-
ve és ösztönözve azt. Munkájuk el-
ismeréseként kétévente kiosztja az 
Apáczai-díjat.Az Apáczai-díjat a Ro-
mániai Magyar Pedagógusok Szövet-
ségének Országos Elnöksége 2004
ben hozta létre azzal a céllal, hogy 
az erdélyi magyar közoktatásban ki-
magasló tudományos eredményeket 
elért pedagógusokat jutalmazza, és 
arra ösztönözze, hogy tudományos 
munkájukkal – Apáczai szellemisé-
gében – nemzeti identitásunk erősí-
tését szolgálják. A kétévenként kiírt 
pályázatra az előző díjkiosztó után 

közzétett tudományos munkákkal 
(könyvvel, folyóiratban megjelente-
tett tanulmánnyal vagy a világhálón 
közzétett tudományos munkákkal) 
lehet jelentkezni a természettudo-
mány, a humántudományok, valamint 
a pszichopedagógia területéről. Azok 
a pedagógusok, akik már részesül-
tek Apáczai-díjban, elnyerhetik a díj 
ezüst, arany vagy gyémánt fokozatát. 
Az elismerés Sántha Csaba szobrász-
művész kisplasztikájából, sorszámo-
zott oklevélből és pénzjutalomból áll.

Az RMPSZ 1996 óta Ezüstgyopár-
díjjal jutalmazza azokat a pedagógu-
sokat, akik több évtizedes oktatóne-
velő munkájukkal lelkiismeretesen 
szolgálták a romániai magyar közok-
tatást, életpályájuk példaértékű, mun-
kásságuk, alkotásuk maradandóan 
értékmutató. A díjat a Szövetség me-
gyei és területi vezetőinek javaslata 
alapján adományozzák. Az életmű-
díjjal a pálya végéhez közeledő peda-
gógusokat tüntetnek ki. A kétévente 
kiosztásra kerülő díj díszoklevélből és 
gyopárt ábrázoló emlékéremből áll.

Hangsúlyt fektetve a minőségi ma-
gyar nyelvű oktatás biztosítására, 
kiemelten támogatja a tehetségápo-
lást. Fórumok, tanulmányi versenyek 
szervezésével, pályázatok közvetíté-
sével segíti a kiemelkedő képességű 
fiatalok kibontakozását, fejlődését, 
versenyzési és bemutatkozási lehető-
ségét. Szaktáborok, valamint tanul-
mányutak szervezésével és közvetíté-
sével támogatja, gazdagítja az iskolai 
tananyagban megjelenő ismeretek 
elsajátításának formáit, lehetőséget 
termet a szabadidő hasznos eltöltésé-
hez és kapcsolatépítéshez. A magyar 
tehetséggondozó szervezetek szövet-
ségével, a magyarországi és az erdé-
lyi tehetséggondozó tanács tagjaként 
tevékenyen részt vállal a Magyar 
Géniusz program által meghirdetett 
Tehetségpontok Hálózat Kárpátme-
dencei programjaiban. Az elméleti 
középiskolákra alapozó hálózatépítő 
tevékenysége mellett célja a tehetség-
pontok segítése, amelynek hatáskörét 
a saját oktatási intézményük határain 
túlra helyezi, és régiós tehetséggon-
dozó feladatkör vállalását szorgal-
mazza.

Mákvirágdíjra, azaz a „A megye 
legjobb IX., X., XI. és XII. osztályos 
tanulója” címre azon középiskolás diá-
kok pályázhatnak, akik kiváló eredmé-
nyeket értek el a tantárgyversenye-
ken, kulturális és sportrendezvények 
díjazottjai, valamint példás magatar-
tású tanulók. A díjra a tanulók me-
gyénként pályázhatnak és elérhetik a 

bronz, ezüst, arany és gyémánt foko-
zatokat aszerint, hogy a pályázó diák 
egyszeri, kétszeri, háromszori vagy 
akár négyszeri kitüntetett. Az elisme-
rés odaítélésének szempontjai a kivá-
ló tanulmányi eredmények, hazai és 
nemzetközi versenyek, iskolán kívüli 
tevékenységek, kulturális életben való 
részvétel, valamint jó magaviselet. A 
megérdemelt oklevél, valamint érem 
mellett az RMPSZ jutalomtáborozást 
is biztosít a szovátai Teleki Oktatási 
és Módszertani Központban.

A Bolyai Farkas, illetve Kós Kár-
oly-díjakkal a matematika, illetve a 
magyar nyelv és irodalom, valamint 
az anyanyelvápolás terén kiemelkedő 
eredményeket elért erdélyi magyar 
diákokat részesíti elismerésben az 
RMPSZ Tehetséggondozó Taná-
csa. A díj elnyeréséhez összeállított 
pontozási rendszer értékeli a diákok 
országos és Kárpátmedencei verse-
nyeken elért eredményeit és a megje-
lentetett saját irodalmi munkáit. A díj 
emlékéremből, oklevélből és pénzju-
talomból áll.

A pályázati kritériumok szerint az 
Erzsébettáborban 8–15 év közötti, 
magyarul tanuló, szórványban vagy 
kisebbségben élő gyermekek vehettek 
részt, akik a magyar kultúra ápolá-
sában tevékenykednek (néptánccso-
port, cserkészet stb.). A Szövetség 
az Erzsébet-tábor erdélyi lebonyolí-
tójaként évente vállalja közel félszáz 
gyermek és az őket kísérő pedagógu-
sok kiválasztását, a csoportok meg-
szervezését. Az egyhetes nyári tábor 
programja a szórakozáson kívül lehe-
tőséget teremt ismereteik bővítésére 
is, kulturális előadásokon, kézműves
foglalkozásokon, vetélkedőkön vehet-
nek részt.

2012. február 1jétől Magyarország 
kormánya felkérésére és megbízásá-
val a Moldvai Csángómagyar Okta-
tási Program koordinálását szakmai 
és operatív módon ismét az RMPSZ 
végzi. A program működésének anya-
gi keretét Magyarország Kormánya 
biztosítja, külön finanszírozási alappal 
a Program megvalósulását segítette a 
Keresztszülők a Csángómagyarokért 
Egyesület (KEMCSE) és A Mold-
vai Magyar Oktatásért Alapítvány 
(AMMOA), valamint az amerikai 
illetőségű Pillangó Alapítvány. Az 
RMPSZ vállalta az oktatási program 
szakmai és pénzügyi felügyeletének, 
a program zavartalan működésének 
biztosítását. A programban magyar 
nyelvű oktatás – iskolai körülmények 
között és iskolán kívüli, szabadidős 
tevékenységként is zajlik. A kezdeti 

nehézségek ellenére, gyarapodik azon 
oktatási helyszínek száma, ahol az 
iskolákban, órarendben szereplő tan-
tárgy keretében folyik a magyar nyelv 
oktatása. A délutáni oktatás és külön-
böző szabadidős programok kereté-
ben a magyar nyelv oktatása mellett a 
hagyományok ápolására, valamint az 
identitástudat fejlesztésére helyezik 
a hangsúlyt. A Szövetség a Pillangó 
Alapítvány támogatásával 2013-ban 
Jáki Sándor Teodóz bencés atya em-
lékére ösztöndíjat hozott létre, melyet 
azok a programból kikerülő diákok 
pályázhatnak meg, akik felsőoktatási 
tanulmányaikat itthon folytatják. Az 
ösztöndíj félévente kerül kiosztásra, 
és a tanulmányi eredmények, vala-
mint a közösségi tevékenység alapján 
nyerhető el.

2011től a Szülőföldön magyarul 
pályázat a nevelési, oktatási, valamint 
tankönyv és taneszköz, illetve hall-
gatói támogatás igénylésének romá-
niai lebonyolító partnere. A tanévre 
kiírt pályázat célja a romániai magyar 
nyelvű oktatás és nevelés támogatá-
sa. Nevelési, oktatási, valamint tan-
könyv és taneszköztámogatásban 
részesülhetnek a szomszédos állo-
mokban élő, a magyarokról szóló 
2001. évi LXII. törvény 14.§. (1) és (2) 
pontjai értelmében az óvodai, alap- és 
középfokú oktatási intézményben ma-
gyar nyelven vagy a magyar kultúra 
tárgyában tanulmányokat folytató 
kiskorúak. Hallgatói támogatásban 
a nappali tagozatos hallgatók, akik 
Romániában működő felsőoktatási 
intézményben alap- vagy magiszteri 
tanulmányaikat egészben vagy rész-
ben magyar nyelven folytatják. Éven-
te több mint másfélszáz ezer igénylés 
kerül támogatásra.

(Folytatás a 2. oldalról.)
Végül Csaba engedélyt kért a 

császártól, hogy elmehessen roko-
naihoz. Csaba az útjába eső fejedel-
mekkel vérszerződést kötött, és egy 
év vándorlás után érkezett el roko-
naihoz Szkítiába, ahol akkor Atti-
la király nővérének a fia, Bendegúz 
uralkodott. Bendegúz kíséretével 
Csaba elébe ment, majd otthon nagy 
lakomát és ünnepséget rendeztek a 
visszatért királyfi tiszteletére. Csaba 
hunjai itt letelepedtek, családot ala-
pítottak, és hosszú időn keresztül itt 
éltek. Csaba útja során biztosította a 
főhatalmat a keleteurópai síkságon 
élő hunokkal és szkítákkal. Csaba 
apai örökségét ellenállás nélkül meg-
kapta, így a hunok Attila utódainak 
vezetése alatt Szkítiában újra meg-
erősödtek, és benépesítették az egész 
térséget.

Dr. Bencze Mihály

Attila kövei...


