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Milyenek voltak a XXII.
Szent Mihály Napok?
Úgy gondolom a cikk elolvasása után
mindenki eldöntheti magában, hogy milyen
érzést keltett benne ez a visszatekintés.
Egy hónappal ezelőtt nagy buzgósággal
próbáltuk véglegesíteni a fesztivál programját, szervezkedtünk, hosszú gyűléseket
tartottunk. Izgalommal vártuk az eseményt,
hiszen mint szervezők, rengeteg munkát
fektettünk bele abba, hogy ez az esemény
gördülékenyen zajlódjon le. A Szent Mihály
Napok már egy ideje kinőtte a kétnapos mivoltát, ezért idén egy teljes hétre terjedt ki.
Az őszi fesztivál hétfőn, szept emb er
24-én kezdődött egy Turisztikai Mini
konferenciával, amelyen Szabó-Diószeghy
Ágnes tartott előadást a tájegység népszerűsítésének lehetőségeiről és kihívásairól az
érdeklődőknek.
Kedden, szeptember 25-én folytatódott a rendezvénysorozat. A Négyfalusi
Multikulturális Központban sor került a
nagyváradi Szigligeti Színház Bányavakság
című színdarabjára, amely tulajdonképpen
az esemény hivatalos megnyitója is egyben. Nagyon örvendünk, hogy az emberek
szép számban mutatkoznak az ilyen jellegű
eseményeken Négyfaluban, illetve hogy a
környékbéli településekről is ellátogatnak
rendezvényeinkre. A közönséget Gócza
István, a rendezvénysorozat főszervezője
köszöntötte.
A Négyfalusi Multikulturális Központ
szerdán, szeptember 26-án a filmestnek
adott otthont. A jelenlevők megtekinthették
a Kincsem című történelmi kalandfilmet,
illetve inni- és rágcsálnivalót vásárolhattak
a helyszínen. Ez által sikerült áthoznunk egy
mozi hangulatát a színházterembe.
Ebben az évben a hagyományos Szent
Mihály Napi borkóstoló csütörtökre,
szeptember 27-re esett. A Piroska Panzió
rendezvényterme a Frézia Mánia és a HEPI
Crafts jóvoltából őszi hangulattal várta a
résztvevőket. Elmondhatjuk, hogy a teltházas eseményen mindenki vígan kóstolgatta
a Fort Silvan pincészet szilágysági borait.
Pénteken, szeptember 28-án párhuzamos
események zajlottak, érintve úgy az ifjúság, mint az érett felnőttek kategóriáját: a
Piroska Panzió rendezvénytermében pálinkaestre került sor, míg a Barcasági Csángó
Alapítvány udvarán a Pince Band és DJ Pici
szórakoztatta a fiatalokat. A pálinkaesten

kisújszállási pálinkákat ízlelhettek a résztvevők, mely javában feldobta a teltházas
rendezvény hangulatát és csupa mosolygós
emberek távoztak el, kiknek megelégedettség sugárzott arcukról. Az ifjúság körében
is jelen volt a szórakozás és a jókedv, szép
számban bulizhattunk hajnalig azokkal,
akik eljöttek.
Szombaton, szeptember 29-én a Barcasági Csángó Alapítvány udvarán hemzsegő
embertömeg nézegette a helyi vállalkozók
termékei által berendezett vásárt. Egyesek
vásároltak, mások nem, de mindenki vizslatta a szebbnél szebb, illetve finomabbnál
finomabb alkotásokat. Reggel az udvart
elözönlötték a gyerekek akik a kézműves
foglalkozáson ijesztő töklámpásokat faragtak, magokkal díszített tányért, sünikét,
madárijesztőt és gólyát készítettek, majd
Gál Andrea tanárnő gyerekkönyv bemutatót
tartott nekük. A sportot kedvelők számára idén is megtartottuk a hagyományos
Barcasági Focikupát, ahol három csapat
küzdhetett a kupáért: Csernátfalu, Türkös
és Brassó. A mérkőzéseket Brassó csapata
nyerte meg. A délután folyamán pár színes
szoknyácskás kislány szaladgált az anyukájához, majd vissza a táncoktatóhoz, hiszen a
nagyszínpadon gyerek-néptáncelőadásokra
került sor. A Zajzoni Rab István Középiskola Kisgergelem nevű csoportja, a George
Moroianu Középiskola Apró-, Kis- és NagyBóbiska nevű csoportjai és az Alegria Dance
Studio Unique és Kitty csoportjai mutatták
meg tehetségüket ez alkalommal. Az előadásokat gyerektáncház követte, ahol oktatott
a gyerekek által jól ismert Ráduly Sándor
és felesége, Zsuzsanna. A tarka, rebbenő
szoknyácskás leánykák után a nagyszínpadot a No Sugar együttes foglalta el, akik
Gyergyószentmiklósról érkeztek hozzánk
erre az alkalomra és a hideg idő ellenére
próbálták megmozgatni a közönséget. Az
est fénypontja azonban a magyarországi
Honeybeast együttes volt, akik fergeteges
hangulatot teremtettek. Az emberek táncoltak, énekelték az együttessel a zeneszámokat, jól érezték magukat és nem fáztak. A
koncert végén a zenekar meglepett minket
két konfettiágyú kilövésével, melyre sokaknak szemük-szájuk tátva maradt. Ezután a
partisátorban az L&B Zenekar biztosította
az emberek szórakozását.

Az esemény utolsó napján, vasárnap,
szeptember 30-án folytatódott az udvarban
a majális. De sor került a hagyományos ökumenikus istentiszteletre is, melynek ebben
az évben a türkösi római katolikus templom
adott otthont. Zajzonból indult a lovas
szekeres felvonulás egy része, miután ünnepélyesen megkoszorúzták a Zajzoni Rab
István-szobrot. Délben elindultak a szekerek
Bácsfaluból és Hosszúfalu-Fűrészmezőről is,
majd a benzinkútnál találkoztak, így a három
különálló szekeres csoportból egy felvonulás létesült, amit öt lovas kísért. Pár helyen
megálltak, ott a szekerek utasai bemutatták,
hogy mit hoztak magukkal erre az eseményre. A kapuba kiálló nénik és bácsik süteményekkel és borral várták a szekereseket,
amit nem utasítottak vissza a népviseletbe
öltözött hölgyek és ifjak. Miután visszaértek
a Barcasági Csángó Alapítvány udvarára, a
táncosok próbáltak nem szétszéledni, majd
sor került a nagyszínpadon a táncosok előadásaira. A nézők megtekinthették az Apácai
Néptáncegyüttest, a sepsiszentgyörgyi
Százlábúak néptánccsoportot, a keresztvári
Zöldpántlikát, a zajzoni boricásokat és a

négyfalusi Kéknefelejcs tánccsoportot. A
néptáncelőadásokat a süteménykiállítás- és
verseny eredményhírdetése követte, majd a
színpadot a Titán Zenekar foglalta el. A koncert után a színpad mellett izgatottan gyülekeztek a gyerekek és pár szülő, hiszen indult
a várva-várt töklámpásfelvonulás, amelyre
oly buzgón készítették a lámpásokat az előző
nap reggelén. Ezt követte a tombolasorsolás.
A főnyeremény a Kisújszállási Kumánia
Gyógy- és Strandfürdőben eltöltendő wellness hétvége volt két személy részére, de
ezek mellett számos nyereményt sorsoltunk
ki: 10 darab erdélyi fürdőhelyiségekre szóló
két személyes belépőt a Visit Covasna jóvoltából, két szőnyeget és két szőnyegtisztítót
a Diego által, egy két személyes vacsorát az
Athanasios görög vendéglőben, egy üveg
kisújszállási pálinkát és négy darab vouchert
az L&B zenekar támogatásából. Gratulálunk a nyerteseknek! A rendezvényt a rétyi
Fúvó Shock Orchestra zárta, akik nagyon
jó hangulatot teremtettek a Gumimaci című
zeneszámukkal, és úgy felnőtt, mint gyerek
javában élvezte a zárlatot.
(Folytatása a 2. oldalon.)
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Milyenek voltak a XXII.
Szent Mihály Napok?
(Folytatás az 1. oldalról.)
Állandó programjaink közé tartoztak
a Barcasági Csángó Alapítvány udvarán
zajló vásár, Sólyom Ernő és Sztojka Csaba
fotókiállítása, a cserkészek által biztosított
falmászás és a borkert.
Meg szeretnénk köszönni mindazoknak
akik segítsége és anyagi támogatása nélkül
nem jöhetett volna létre ez a rendezvény.
Kiemelt köszönet illeti a főtámogatóinkat,
a Négyfalusi Polgármesteri Hivatalt és a
Multitech Kft.-t. De nem feledkezhetünk
meg a sok kisebb támogatóról sem, akik
biztosították, hogy a programajánlat íly
színvonalas legyen: Communitas Alapítvány, UnicSpot Kft., Asociatia Clubul
Arena Brasov, Yurta Prod Kft., Marsipo
Kft., Naturali Kft., Diego Brassó Kft.,
Evolve Gym&Fitness, Dencopan Kft.,
Moonwork Kft., Bibas Group Gastro
Concepts&Consulting, Gyermelyi, I’mOK
Kft., Piroska Panzió, Renata Panzió, Duotrac
kft., Paprika Bolt, Pilvax Vendéglő, Yolans
Top Print Solutions, Frézia Mania Virágüzlet, Presintex kft., BGG Security, Kumánia
Kisújszállás, Fabich Wood, Paniti Impex
Kft. Ugyanakkor köszönetünket fejezzük
ki Kovászna Megye Tanácsa iránt is, hogy
a Százlábúak Néptáncegyüttes előadásával
támogatta és tette színesebbé rendezvényünket. A rendezvény média partnerei:
Brassói Lapok, Brassai Magyar Adás, Friss
FM, BMK Facebook közösségi oldal, Marosvásárhelyi Rádió Románia, Săceleanul,
Din Săcele cu drag. Partnerszervezők: Zajzoni Rab István Középiskola Diáktanácsa,
Barcasági Csángó Alapítvány, RMDSZ Nőszervezete, RMDSZ, Pro Terra Barcensis,
059-es Zajzoni Rab István Cserkészcsapat,
105-ös Szemlér Ferenc Cserkészcsapat.
Köszönjük a cserkészcsapatoknak, akik az
idén az önkéntesek táborát alkották és akik

segítségével könnyebb volt a tennivalók
végrehajtása és az elképzelések kivitelezése!
Köszönjük Csíki Edynek és Pál Annamáriának a gyönyörű fényképeket és Imbrea
Olivérnek a tartalmas és velős videókat. Ezeket mind meg lehet tekinteni a Szent Mihály
Napok hivatalos Facebook oldalán: https://
www.facebook.com/SzentMihalyNapok/.
Milyen volt? Na ilyen. Tartalmas, sokszínű, hagyományápoló, fárasztó, zajos,
hangulatos, ötletes… Mindenki eldönti
magában, hogy milyennek gondolja, hiszen
mindenki másképp élte meg. E rendezvény
lényege épp az, hogy mindenki megtalálja
benne azt, amit szeret és ami korához illik:
gyerekprogramok, bulik, koncertek, vásár,
foci, kóstolók, színházi előadás, konferencia
és filmest közül válogathatott kedvére a
jelenlevő.
*
Mint szervező, elmondhatom, hogy egy
sikeres rendezvényt tudhatunk magunk
mögött, amibe rengeteg munkát és odaadást
fektettünk bele, hiszen szívügyünk ez az
esemény. Egyeseknek ez az az esemény,
melyet egész évben várnak és ahogy lejár,
sopánkodnak, majd ismét várják a következőt. Mi ennek csak örvendeni tudunk.
Egy kedves ismerősöm ezt mondta nekem:
„Nem is tudtam, hogy Szent Mihály Napokkor
ennyien szoktak lenni az udvaron és, hogy
így meg lehet mozgatni az embereket.” Erre
én elmosolyodtam és azt mondtam, hogy
minél többet jár az ember társaságokba
és eseményekre, annál többet lát és annál
több emberrel ismerkedik meg, illetve annál
inkább megismeri a közeget ahol él, ahová
tartozik. Mi mindenkinek szervezünk, kivételt nem teszünk.
Reméljük minden résztvevő jól érezte magát és mindenkit szeretettel várunk jövőre,
a XXIII. Szent Mihály Napokra!
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Tóth Sára, elnök, RMDSZ Nőszervezet, Négyfalu

Süteménysütő verseny 2018

„Persze tökéletes sütemény nincs. Nem is ez
a cél, hanem a teljes szívvel, minden érzékünkkel magunkba szívott, közösen átélt, tökéletes
pillanat.” írta az Erdélyben is sokunk által
ismert Borbás Marcsi az Édes Békeidők című
süteményes könyvében.
Talán ez lenne az a gondolat, ami mottója
lehetne az idei süteménysütő kiállításnak és
versenynek.
A rendezvényre 2018. szeptember 30-án,
vasárnap került sor a Szent Mihály Napok
keretén belül, a négyfalusi RMDSZ Nőszervezetének a szervezésében.
A verseny témája, mindannyiunk kedvence, a csokoládés sütemények volt.
A megmérettetésre tíz lelkes csapat
jelentkezett, településünk egy-egy egyházközösségét képviselve. Ugyanakkor civil
szervezetek is beneveztek a versenyre, a
négyfalusi EKE, és a Márton Áron Kolping
család. A nagyon fiatal generáció is képviseltette magát, hiszen egy diákcsapatunk
is volt, akik fiatalságuk ellenére, bátran
vállalták a megmérettetést a tapasztaltabb
versenytársaikkal szemben.
Minden csapat hat féle csokoládés süteménnyel nevezhetett be a versenybe, így
nagyon változatos felhozatal várta a bírákat
és a közönséget egyaránt.
A tálalás, egyértelműen bizonyította a
versenyzők hozzáértését, és ami még fontosabb az, hogy minden sütemény odaadással
és szeretettel készült. Emellett, a csapatok
egyedi asztali díszítéssel is elkápráztatták a
közönséget. Amíg a zsűrizés tartott, igazi
vásár hangulat uralkodott a helyszínen.
A számos alkotás között voltak hagyományos sütemények, mint például a Rigó Jancsi,
Sacher torta, Fatörzs torta, Amandina sütemény, Négerkocka, Zserbógolyó, Dominó
szelet, vagy a Lúdláb torta.
A korabeli, sütemények sem hiányoztak,
volt csokis mentaszelet, triplacsokis mousse
torta, Brownie, csokoládés muffin egy csésze
kávénak álcázva, Oreotorta és még lehetne
sorolni a gazdag kínálatból.
A zsűri tagjai az értékelés során egyaránt
figyelembe vették a látványt, esztétikát és
persze magát az íz világot. Ezeknek kellett
harmóniában állniuk. A bírák a három fődíj
mellett amelyet a csapatok közös munká-

juk értékeléseként kaptak, külön díjakat is
megítéltek. A legjobb csokoládés sütemény
címet a Csokis Mousse Málnával nyerte el,
a Rigó Jancsi, az eredetiség díjat kapta, a
Három Csoki Torta, íz harmónia kategóriában nyerte el a zsűri tetszését, a Csokoládé
kocka, pedig látványosság kategóriában lett
díjazott.
Elmondhatjuk, hogy úgy, mint minden
évben, idén is egy olyan rendezvénynek
lehettünk részesei, amelyhez több mint 90
hölgy hozzájárult a munkájával, ezáltal egy
tartalmas délutánt nyújtva közösségünk
számára.
Ezúton szeretnénk megköszönni minden
hölgynek az odaadó munkáját és a csapatok
vezetőinek a szervezésben vállalt szerepét.
Köszönet jár ugyanakkor a támogatóknak,
akik anyagi hozzájárulással segítettek a
verseny szervezésében: Ők a PanGastro
Egyesület Székelyudvarhelyről, a Gyermelyi
Kft Csíkszeredából, a Precizia gyógyszertár,
a Yurta Prod Kft, a Disz Tipo Kft és a Fényes
Vendéglő Négyfaluból, valamint köszönet
a HMIK csapatának és az RMDSZ-nek a
szervezésben vállalt segítségért.
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Hlavathy Zsuzsánna, Pro Terra Barcensis koordinátor

Egy turisztikai mini
konferencia margójára
Egy tájegység népszerűsítése:
lehetőségek és kihívások
Immár harmadik éve, hogy a Szent
Mihály Napok keretében foglalkozunk a
Barcaság mint önálló tájegység turisztikai
népszerűsítésével. Az előző két alkalommal kimondottan az itthoni szakemberek,
érdeklődök, érintettek közreműködésével
valósítottuk meg a tanácskozásokat. Az idén
igyekeztünk előbbre léptetni a rendezvényt.
Minikonferenciát szerveztünk és a helyi
előadók mellé külföldieket is meghívtunk
tanácskozás céljával.
A konferencia kiemelt meghívottja, Szabó
Diószeghy Ágnes, a Carpathian Tourism
projekt koordinátora és a Humtour Kft. cégvezetője volt, aki 2014-ben kezdett fenntartható ökoturisztikai projektek fejlesztésével
és vidéki turizmus népszerűsítésével foglalkozni. A Carpathian Tourism projekt keretében pedig a Turistacsalógató: Ökoturisztikai
kézikönyv vidéki kézműves vállalkozóknak és
turisztikai szereplőknek című könyv kiadását
koordinálta. A kézikönyv célja, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy a vidéki vállalkozók,
kézművesek, könnyebben és sikeresebben
tudják értékesíteni szolgáltatásaikat a megfelelő marketingfelületen való hirdetéssel,
másfelől pedig szeretné megteremteni a
Kárpát-medencén belül a helyi termékek
népszerűségét a turizmusban.
A találkozás alkalmából Szabó Diószeghy
Ágnes bemutatta, a részvevők pedig átvehették a kézikönyvet, valamint ismerkedhetek
különböző népszerűsítő csatornákkal és
értékesítési lehetőségekkel. Ágnes tapasztalaton alapuló ismereteket mutatott be,
adott át, illetve megteremtette a lehetőséget
további gondolatok kibontakozására. Az
előadás értékes eszmefuttatások követték
és jó ötletek születtek.
*
Az előadások sorozatát három rövidebb
bemutató egészítette ki. Simon Attila Gyula
az idegenvezető, ifj. Domokos Jenő pedig
a hegyivezető szerepéről és fontosságáról
beszélt. Attila mint több éves tapaszatalattal
rendelkező idegenvezető, Jenő, pedig mint
tapasztalt és magasan képzet hegyivezető
számolt be arról, hogy mennyire érdekesebb,
biztonságosabb és élménydúsabb lehet egy
turista számára, ha egy helyi vezető kíséri
végig a kirándulásán.
Az előadások sorát Hlavathy Zsuzsánna,
program szervező bemutatója egészítette ki,
a Terra Barcensis programról szóló beszá-

molójával. A program kétéves beszámolóján
kívül bemutatta a program által nyújtott
lehetőségeket, kapcsolódási felületeket és a
vele járó költségeket.
A konferencia a Barcaságban működő
turisztikai szereplőknek szólt: vendéglátók,
helyi termelők, kézművesek, programszervezők. Legnagyobb számban a kézművesek,
utánuk a helyi termelők, legkisebb számban
a vendéglátó egységek tulajdonosai vetek
részt.
*
Felhívjuk a régióban működő turisztikai egységek tulajdonosait, hogy
forduljanak bizalommal a helyi vezetőkhöz, kézművesekhez, termelőkhöz,
rendezvény- és programszervezőkhöz;
kapcsolódjanak be aktívan a régió-brand
építésébe, mert csak közösen lehet a turistáknak eredeti, felejthetetlen élményt
biztosítani, ami visszahozza még egyszer
és még egyszer a Barcaságba!
*
A konferencia második napján a résztvevők megismerkedhetek régiójuk egy kis
részével. Simon Attila Gyula vezetésével,
idegenvezetett túrán vehettek részt Brassóban és Háromfaluban. Az élmény mindenki
számára egyedi volt, jó volt turista lenni itthon.
Egy napocskára elfelejtették a hétköznapok
bonyodalmait és élvezni tudták a vidék gyönyörű adottságait.
*
A konferencia támogatói: Barcasági
Csángó Alapítvány, Rentáta Panzió és
Vendéglő, Simon Attila Gyula idegenvezető, helyi termelők: méztermelők: Lőrincz Lajos és Osváth László, pálinka készítő: Kiss Csaba, savanyúság és zakuszka
készítő: Nagy Gábor, mézespogácsa: Giró
Csabai Csilla, sütemények: Sipos Anett,
sajtok: Munteanu-Galiu Ana (Piatra
Netedă Panzió). Köszönjük Nektek!
*
A konferenci végső kicsengése és ezután
a Pro Terra Barcensis mottója:
Ha összejövünk, az a kezdet. Ha összetartunk, az a haladás. Ha összefogunk, az
a siker. (Henry Ford).
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Jónás András

Kiegészítő sorok az 1956osok kopjafájára
Lőrincz György Lajos
(utólag kaptam adatokat)
Mosnica – Temes megye – helységben
született 1937. október 1-én.
1955. június 1-jén állt munkába az
Electroprecizia gyárban mint vasesztergályos.
1957. október 28-án behívták katonának.
Letartóztatták 1958. március 5-én, 8 évre

ítélték. Nagyszeben, Szamosújvár, Nagyenyed, Periprava, Salcia, Strămba rabéveinek
állomáshelyei. 1962. október 6-án szabadult.
Mesteriskolát végzett, a kézdivásárhelyi
csavargyárban dolgozott 1970-1997 között
nyugdíjazásáig.
Kézdivásárhelyen hunyt el 2012. december 8-án.

Kádár Tamás

Kisújszállási küldöttség a
Szent Mihály Napokon
Az idéni Szent Mihály Napokat is megtisztelte jelenlétével Kisújszállás testvértelepülésünk küldöttsége. Négyfalu és
Kisújszállás 1999. június 24-én írta alá az
együttműködési megállapodást, igaz, hogy
már 1990 óta müködnek különböző kapcsolatrendszerek a két város között.
Pénteken a Piroska panzióban a delegáció tagjaként Gönczi Károly kisújszállási
pálinkafőző mutatta be párlatait. Hasznos
információk, fortélyok lettek kísérői a finom
nedű kóstolásának. Volt ott bodza-, irsai
olivér-, cseresznye-, birs-, körtepálinka
bemutatva és jóízűen elfogyasztva, a résztvevők biztosan nem bánták meg a kellemesen
eltöltött időt.
*
Szombaton délelőtt, a helyi önkormányzat
termében Négyfalu polgármestere, Virgil
Popa, fogadta a küldöttséget, jelen voltak a
magyar helyi tanácsosok, és néhány román
társuk is. A testvértelepülést Tatár Zoltán
alpolgármester, Tuka Antal és Szarvák
Márton tanácsosok képviselték. Továbbá
a Kumánia Gyógy- és Strandfürdő részéről Zambori Péter ügyvezető igazgató és
Majláth Emese ügyfélkapcsolati vezető
voltak jelen. A kölcsönös üdvözlések után
a két település kapcsolatainak fejlesztéséről

esett szó, mind gazdasági, mind a turizmus
területén, továbbá az oktatás terén tapasztalható jól működő csereprogramokat emelték
ki. A Kumánia központ és szálloda a helyi
önkormányzat fennhatósága alá tartozik,
elmondták, hogy céljuk tovább bővitteni a
komplexumot új medencékkel és más élmény
elemekkel, mindezt és az új fűtésrendszert
uniós pályázati alapokból igyekeznek megvalósítani. Van, amit tanulni ezektől az
önkormányzatoktól, amelyek a helyi adottságokat képesek hasznosan kamatoztatni.
A protokoláris jelenetet pedig a környék
egyik nevezetességének a látogatása követte, Simon Attila négyfalusi idegenvezető
és szállásadó társaságában a Peles kastélyt
nézték meg. Tetszett a vendégeknek a királyi
palota, itt tudták meg, hogy I. Károly román
királynak a legkedvesebb uralkodó barátja I.
Ferenc József volt, neki van a legnagyobb
vendégszoba építve a Peles kastélyban.
A Kumánia Gyógy- és Strandfürdő és
Hotel Kumánia saját standdal volt jelen
a Szent Mihály napi rendezvényeken, így
népszerűsítették a városuk fő attrakcióját.
Vasárnap a küldöttség egy eredményes
ittlétet nyugtázott, és remélik, hogy ez a
testvértelepülési kapcsolat még jobban fog
gyümölcsözni az elkövetkezendőkben.

* Kiadja a Hétfalusi Magyar Művelődési Társaság – © HMMT, 2018. * ISSN 1582-9006 *
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A Zajzoni Rab István Középiskola
Diáktanácsának kiadványa

© ZRI DT

Kovács Eszter Apolka

Villamos
A villamos lassan haladt,
Az üvegre egy levél tapadt,
Ablakán koppant az eső,
Az óra hangosat kettyent. Telt az idő.

XXIV. évf. 10. szám

Bíró Barna, ZRIK, XII. oszt.

DT-csapatépítő, 2018
Idén szeptember 28-a és 30-a között, a
Barcasági Csángó Alapítványnál került sor
a Zajzoni Rab István Középiskola Diáktanácsának a csapatépítőjére, amelyen tizenkilenc
tanuló és egy felügyelő tanár vett részt. A
csapatépítő célja, hogy összekovácsolja az
új tagokat és a régieket, hogy majd a későbbiekben sikeresen dolgozhassanak együtt,
valamint a kommunikáció, a bizalom és az
alkalmazkodó képesség fejlődése. Ezenkívül
a szociabilitást, a kreativitást és a magabiztosságot is előtérbe helyeztük. A képzést
felügyelő tanárunk, illetve a régebb tevé-

kenykedő diáktanácsos fiatalok tartották. A
játékok során mindenki kiléphetett kicsit a
komfortzónájából, új dolgokat próbálhatott
ki. Az összerázó feladatok mellett persze
nem maradhatott el a szórakozás sem. A
közös ebédfőzés, az éjszakába nyúló társasjáték és a reggelig tartó beszélgetések
is mind hozzájárultak a családias hangulat
kialakulásához.
Köszönjük a támogatást a Barcasági
Csángó Alapítványnak, a Hétfalusi Magyar
Művelődési Társaságnak, az RMDSz-nek és
a Communitas Alapítványnak.

Elhaladó szürke város,
Ernyőt tartó, bágyadt páros,
Ázó kertek, múló évek,
S az ólmos álmot hozó, szürke rémek.
Komótosan állt meg végre,
Végállomásához érve.
Nehézkésen nyílt az ajtó,
S leszálltam róla, én fáradt csavargó.

Kiss-Istók Dávid, ZRIK, XI. oszt.

Az osztályszellem díj idei
hozadéka
Mint minden évben, a Barcasági Csángó
Alapítvány tavaly is kihirdette az Osztályszellem Díjat, amire a Zajzoni Rab István
Középiskola V.-XII. osztályai pályázhattak.
Ezt a díjat mi nyertük meg, a tavalyi X.
osztály, az elmúlt évben tanúsított összetartásért, csapatmunkáért és aktív részvételért
az iskola életében, de azon kívül is. Díjként
egy kétéjszakás csapatépítő tábort kaptunk
Szovátán, az Outward Bound keretein belül.
Az osztályunk ugyanakkor az Erdélyi
Kárpát-Egyesület által kihirdetett EKEnapi pályázatot is megnyerte, amelyben a
fa és az erdő szerepéről készítettünk egy
kisfilmet, így az EKE jóvoltából az útiköltségre se volt gondunk.
A csapatépítő táborra október 12–14
között került sor, útközben meglátogattuk
a parajdi sóbányát is, mert sokan közülünk
még soha nem jártak ott. Mivel nem siettünk
és már közel is voltunk a táborhoz, örömmel
mentünk le a bányába, ahol az osztály új dolgokat tanulhatott és kitűnően szórakozott.
A táborba érve egy kis energizáló játék
után lepakoltuk a csomagokat, ebédeltünk
és el is indultunk egy kis sétára. Kiderült,
hogy az úticélunk a legközelebbi dombtető
lesz, viszont az új barátunkat, Bobot, az embermagasságú traktorkereket is magunkkal
kellett vigyük. Nem volt egy könnyű feladat
Bobot felvinni a meredek dombra és mivel
nem engedhettük le a domboldalon, mert
már a csapat részévé vált, lehozni még
nehezebb volt.
Másnap egy egész napos túrán vettünk
részt, ami több szempontból is megerősítette csapatunkat. A Medvebarlangot is volt
időnk megcsodálni, majd a tábortűzhely
megtalálása után a túrát tokányfőzéssel és

néhány játékkal zártuk, majd sötétedéskor
visszaindultunk a táborhoz fej- és zseblámpák segítségével.
Utolsó napon tutajokat kellett készítsünk,
amelyekkel át tudunk kelni egy tavacskán.
Volt akinek sikerült ez a feladat és volt, aki
egy kicsit megmártózott a tó hideg vizében,
viszont mindenki közülünk tanult aznap
hasznos dolgokat.
A csapatépítő végén kiértékeltük a tábort
és elbúcsúztunk a három trénertől: Vikitől,
Pöcöktől és Robi-Zolitól, majd hazaindultunk.
Köszönjük a nagylelkű támogatásokat a
Barcasági Csángó Alapítványnak illetve az
Erdélyi Kárpát-Egyesületnek, akik nélkül
nem valósulhatott volna meg ez a felejthetetlen tábor, amely keretein belül sok új
hasznos dolgot tanulhattunk és kitűnően
szórakoztunk.
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