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H é t f a l u  k a t e d r á l i s á b a n  a 
n é g y  e v a n g é l i s t a

Alig volt 40 m hosszú a hajó, az oltárnál 
é gő gyertya mégis távolinak tűnt innen 
há tulról, s egyszerre úgy kezdett libegni 
a láng ja mintha reverenda suhant volna el 
mö götte. Kegyetlen fagy hasogatta már ne-
gyedszerre Karácsonyt, s Hunyadi Já nos 
a hadak sikerei ellenére kény te len volt a 
Dunától északra vissza vo nulni.

Róráteről rórátere várták testvérei Os-
val dot, Györgyöt, Miklóst és Mihályt, 
no ha tudták, hogy az adventi hajnal nem 
mél tó a türelmetlenségre. Most nemcsak 
ők van nak a templomban. Hunyadi sere-
gei szét verték Mezid-bég seregeit. Az oltár 
jobb felén is meggyúl egy gyertya. Már 
kör vonalazódik mögöttük a reverenda.

Hunyadi seregei bevették Szófiát, s 
szét verték Kazim bég hadait. Sokan van-
nak a templomban. Kigyúl a harmadik 
gyer tya. A reverendára rákerül a mi se ru-
ha, amelyről csak annyi bizonyos, hogy 
nem az esztergomi apácák hímezték. A 
ha rangozó már mióta a toronyban! S nem 
lent, a kötél alsó csomójánál, ahonnan 
rend szerint húzni szokta, hanem fent, ahol 
én is gyakran szerettem időzni, ahonnan 
jól látszik a Brassó felőli út. Mert sötétben 
is megszokja a szem, ha ez a feladat. Az 
már köztudott, hogy a hó sötétben segíti 
a szemet. Mely most örömmel ragadja a 
hírt, ami máris gyújttatja a kézzel a jelt, 
mit a alsó lépcsőn fognak s továbbítanak 
iz gatott titokban: – Jönnek. 

Poroszkálnak. (Lám: az üzenetet már 
ak koriban hasznosan gyorsította a fény!)

Ki sem mondja senki, csak értik. S ak-
kor kell húzni a harangot, amikor Mihály 
az első lépcsőre lépett. 

Helyükre kötik a lovakat. Sorba ren-
de ződnek mind a tizenketten. Az élre 
Mi hály kerül. Közben bent, a középre 
csüngő nagy gyertyatartón meggyúl a 
huszonnégy gyer tya.

Megkondul a harang. Mihály öccse 
nyit ja az ajtót. Rendre belépnek. Már 
min den ki talpon. Az érkezők méltóságos 
lép tek kel jönnek a szentély felé. Az élen-

járó ke zében a kehely. A gyertyatartó alatt 
a ke hely  hinti szerte a fényt. Itt veszi át 
az a tya. Ősz papunk máskor remegő keze 
ég nek emeli. Meg se rezzen. Tartja. Tart ja 
a világot a fényben. A hatszögű ke hely-
gomb már mesebeli katedrális:

A hat fülke belső falai gótikus osz lo-
pok ká nőnek. Bent a négy evangélista 
ce lebrál a főoltárnál. Mindenki a helyén: 
Lu kács, Márk, Máté és János. Az atya 
meg nyugszik, tekintete magasáig engedi 
a kelyhet, s viszi az oltárra, s az oltár négy 
gyer tyája közé teszi. Ők is láthatnák, hogy 
tele a templom: Hétfalu itt van, s még 
Bo dola is: Mintha már Karácsony volna. 
Az utolsó rossz hírek óta senki nem ve szett 
oda a harcban. Akit mostanra vár tak, 
mind hazajött...

Átváltozáskor térdről másképpen 
szórta a kehely a fényt. A térdem érezte 
a tér dep lő erét, mely valahol a Páltin felé 
fél ú ton érlelődött volt, amerre  egy őszön 
nagyapám küldött testvérbátyámmal 
e gyik erdőnkbe, ahol ő mind tudta a fákat. 
A völgybe feltérve velünk számlálhatta 
vol na is nekünk, de ránk is akart bízni 
a mun kából, s így csak azt kötötte a lel-
künk re, hogy olyan, s akkora fát hozzunk, 
hogy jó legyen a családnak térdeplőnek. 
A zóta a térdem megtanulta a fa ereit. Ha 
nem a helyemen voltam, fi gyel mez te-
tett a vörösfenyőbe felszívódott idő s a 
sze lek, amelyek az ágak révén bogokat 
kor mányoztak a fában: Az alázat is sze-
mély re szabott. 

Szentmise végeztével senki sem moc-
cant a helyéről. Osvaldot kérték szóra, 
mert úgy ismerték, hogy az ő beszéde a 
leg pontosabb. Későbbi képekről senki 
nem ismert volna rá. Részben azért, 
mert annyira torzítottak az akkori itthoni 
festők, rész ben, mert abban a pillanatban 
annyira be töltötte az öröm.

Mielőtt haza indultunk volna, Hu
nya di János urunk magához hivatott, s 
parancsolta, hogy úgy igyekezzünk, hogy 
Karácsony előtt itthon le hes sünk, mert 

meghagyta volt, s busásan meg is fizette 
a brassói ötvösöknek, hogy vagy Hans 
Kylhaw mesterrel (é.m.: Kinek unokája 
készíti majd János ki rálynak a Szász 
Universitas lakodalmi a jándékaként azt 
a nagy kupát, amelyet tő le Európa három 
királya is megirigyelt.) vagy Antonius 
Goltsmit mesterrel (é.m.: Aki alighanem 
annak a brassói öt vös mes ter nek a nem túl 
távoli őse, aki 1522–25 kö zött Törcsvár 
várnagya volt, s mint a bras sói zsoldosok 
vezetője, részvett a mo há csi csatában) a 
csernátfalvi ek lé zsi á nak egy ezüst kelyhet 
készítsenek em lé keztetőül a hétfalusiak 
hadi vi téz sé gé re... Szerencsére, egy olyan 
passzust a dott, hogy a nap bármely 
órájában át vehettük a serleget. Éjfél óta 
a vá ros ban időztünk, hogy a rórátera 
ér hes sünk ide.

Mihály még arról is beszélt, hogy Kyl-
haw mester már advent elejére elkészült a 
munkával, amit a brassói dékán egy bel ső 
szertartáson már a karácsonyi vá ra ko zás 
elején megszentelt. 

Miután percekig csodáltam, meg kér-
deztem, hogy a megrendelő el kép ze lése 
érvényesül-e a formán, vagy a mes teré – 
folytatta, de én a válaszból csak annyit 
értettem, hogy Hunyadi rábízta, hogy az 
áldozathoz méltó legyen a serleg, s ha 
felmutatják, aki látja, erősödjön hi té ben.

***
Esztendő múltán, még az is meglehet, 

ki centizetten, idegen is volt a róráten, amit 

ősz papunk már első szembeforduláskor 
ész revett. A harangozó is leolvasta ru há-
já ról, hogy brassói patricius, Aki éppúgy 
él te a szentmisét mint az idevalók. 
Közel kel let lenni hozzá, vagy legalább 
szemből, hogy  észre lehessen venni: 
tekintete vé gig a kelyhen. Az ő térdének 
nem mondott sem mit a térdeplő erezete. 
Figyelte, ho gyan viselkedik szentmisén 
a kehely. Er ről az ötvösről feljegyezték a 
krónikák, hogy esztendő elteltével szerette 
leg a lább egyszer megfigyelni a kelyheit. 
Tud  ta, hogy megrendelője nem vehette 
szám ba. Legalább ő, a mester ellenőriz-
ze, meg felel-e? A felajánlás pillanatában 
mint ha a térdeplőről felemelkedve kö ze-
led ni szeretett volna a kehelyhez. Ekkor 
is merte fel öreg papunk benne a mestert, 
aki a  kehely-gombba katedrálist épített 
hí veinek. 

Mise végén odament hozzá. Nevén szó-
lí totta, s miután  órákon keresztül be szél-
get tek a kehelyről és a Karácsonyról, az is 
szóba került, hogy Hunyadi János paj zsot 
rendelt a brassói fegyverművesektől.

***
Utána telt az idő Karáncsonyról Ka-

rá csony ra, s a plebánosnak szokásává 
vált, hogy Karácsony esténként, miután 
a hí vek maguk mögött becsukták már a 
temp lomajtót, még hagyta a gyertyákat 
ég ni, közel került a kehelyhez, s betérdelt 
a négy evangélista közé imádkozni. 

(Folytatása a 3. oldalon.)

Tomos Tünde: Karácsonyi ima 
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Lapszámunkat a 
Com mu   nitas A la pít vány

tá mo  gat ta.

2011. december 10-én a négyfalusi 
Zaj zoni Rab István Középiskolában Liszt 
Fe renc emléknapot szervezett a Hét fa lu si 
Magyar Művelődési Társaság és az If-
júsági Caritas Egyesület a ma gyarországi 
Köz igazgatási és Igazságügyi Mi nisz té ri-
um Balassi Intézete (Nemzeti Évfordulók 
Tit kársága) és a Nemzeti Erőforrás Mi-
nisz térium támogatásával.

Az emléknapot Magyar Sándor, az If-
jú sági Caritas Egyesület elnöke nyitotta 
meg, aki vezette is az általa színvonalasan 
szer kesztett vetélkedőt, amelyen a négy-
fa lusi Zajzoni Rab István Középiskola, 
a Ge orge Moroianu Középiskola és 
a bras sói Áprily Lajos Főgimnázium 
diákjai ver se nyeztek. A vetélkedő előtt 
Szőcs Andor, ki lencedikes diák terem-
tett hangulatot Vö rösmarty Mihály Liszt 
Ferenchez cím zett ódájával.

Az eseményt így értékeli Magyar Sán-
dor: „A magyarországi székhelyű If jú sá gi 
Caritas Egyesület örömmel csat la kozott 
a kezdeményezéshez és vett részt a Liszt 
Ferenc születésének 200. év fordulója 
alkalmából a Hétfalusi Ma gyar Műve
lődési Társaság által szer vezett Liszt 
Ferenc Emléknapon. Jó magam, mint az 
egyesület elnöke a ve télkedő levezetését 
is szívesen vál lal tam el, hiszen fontos 
mű ve lő dés tör té neti értékek népszerűsí
tése közben sok kellemes tapasztalatot 
sze rez het tem. Számomra több kellemes 
meg le pe tést is tartogatott a nap. Az első, 
az volt, hogy mind a versenyre, mind a ve
télkedőre jóval többen jelentkeztek, mint 
amennyire számítottunk. A 80 gra fi kai és 
10 irodalmi alkotással részt ve vők mellett 
még 34 diák nevezett be a vetélkedőre. 
Mellettük még isko lán ként többtucat
nyi tanuló ismerkedett Liszt Ferenccel 
zenéjével és kor sza ká val. Ez szerintem 
üdítően magas lét szám. Az is említésre 
méltó, hogy a fel ké szítésben mintegy 10 
pedagógus vál lalt munkát. 

A másik meglepetésem az volt, hogy azt 
tapasztaltam: a megjelentek egytőle gyik 

elolvasták a kiadott Liszt „tan a nya got”, 
meghallgatták javasolt mű ve it. Tették ezt 
annak ellenére, hogy – ta lán pont Liszt 
változatos élete miatt – ez akár hatalmas 
anyag volt és talán egy egyetemista 
számára is csak több szö ri nekifutásra 
olvasható el. 

A harmadik meglepetésem pedig az 
volt, hogy úgy tűnt: Liszt Ferencet és 
al kotásait valóban sikerült meg sze ret tet
ni. Sőt, talán bebizonyítani, hogy o lyan 
emberből is lehet példakép, aki Bras sót 
kikerülve, a Barcaságon soha nem járt, 
de tevékenységével, életével gaz dagította 
és jobban szerethetővé tette a világot.”

A diákok a vetélkedőre készülve 
meg is merték Liszt Ferenc származását, 
csa lád ját, gyermekkorát, tanulmányait, 
a nagy szerű életmű tartalmát, a korabeli 
ze nei életet, kedvelt műfajait. A vetél-
kedőn pe dig kreativitásukat serkentő 
fe la da tok kal mélyítették el ezt a tudást 
miközben a csapatmunka lehetőségeit 
is kós tol gat ták, s ismerkedtek is. A 
képek tanúsága sze rint megdolgoztak 
az eredményekért. A jutalmak és díjak 
arra ösztönzik a részt ve vőket, hogy 
kiegészítsék a Liszt Fe renc ről, s egyben 
a magyar romantikus ze néről, arról a 
különlegesen ér ték te rem tő korszakról 
szerzett tudásukat. A já ték ve zető kiegé-
szítései szakszerűek, nevelő jel legűek, s 
a zsűri kiértékelése is ér dem le ges volt.

Az emléknap jellegzetessége egy 
Liszt-mű előadása/hallgatása volt. A 
Ka rá csonyi énekét Paul Cristian (a 
brassói ze neművészeti főiskola tanára) 
és Di a co nu Mónika (a brassói zenemű-
vészeti fő is kola hallgatója) játszották a 
közönség ö römére.

Szünetben a büfé mellett hangulatos 
te re-fere folyt a vetélkedőről, a zon-
go ra já ték ról, a kiállított grafikákról, 
számítógép-gra fikákról. A közönség is 
kiválasztotta és megszavazta kedvenc 
képét.

Míg a zsűri még mindig dolgozott, 

I. díj: Mihály Csilla (IX. osztályos, Áprily La jos Főgimnázium, Brassó)

Hochbauer Gyula

Liszt Ferenc emléknap Négyfaluban
a ve tél kedők s a közönség ajándékba 
a tá mo gatóktól a Burgenlandi Magyar 
Kul túr egyesület Liszt Ferenc életét és 
mű vé szetét népszerűsítő kiadványát la-
poz gat hatta. 

A díjazáskor a sikeresen vetélkedők 
mel lett örvendhettek Az én Liszt Fe
ren cem alkotóverseny nyertesei is. A 
díj mel lett taps jutalmazta az irodalmi 
alkotások kö zül kiemelkedő verset, 
amelyet az alkotó Székely Tas olvasott 
fel. A pá lyá zat ra beérkezett grafikákat év 
végéig meg tekintheti, aki erre kíváncsi, 
a Zajzoni Rab István Középiskolában, 
a szövegek kö zül néhány olvasható a 
szomszéd ha sá bokon.

A rajz/grafika alkotások díjazottai:
1. Mihály Csilla (IX. osztályos, Áprily 

La jos Főgimnázium, Brassó)
2. Jakab Edina (VIII. osztályos, Zaj-

zoni Rab István Középiskola, Négyfalu)
3. Miklós Botond (VIII. osztályos, Zaj-

zo ni Rab István Középiskola, Négyfalu)
Dicséret: Muresan Róbert (VI. osz-

tá lyos, Áprily Lajos Főgimnázium, 
Brassó)

Dicséret: Dombi Orsolya (VII. osz tá-
lyos, Zajzoni Rab István Középiskola, 
Négy falu)

Közönségdíj: Jónás Henrietta (VIII. 
osz tályos, Zajzoni Rab István Kö zép is-
ko la, Négyfalu)

Az irodalmi alkotások díjazottai:
1. Székely Tas (Tatrangi Általános 

Is ko la magyar tagozata, VIII. osztályos)
2. Miklós Botond (VIII. osztályos, Zaj-

zo ni Rab István Középiskola, Négyfalu)
3. Csíki Franceska és Szász Andrea 

Tí mea (Tatrangi Általános Iskola magyar 
ta gozata, VIII. osztályosok)

Kiemelt dicséret: Jakab Edina (VIII. 
osz tályos, Zajzoni Rab István Kö zép is-
ko la, Négyfalu)

Dicséret: Jónás Henrietta (VIII. osz-
tá lyos, Zajzoni Rab István Középiskola, 
Négy falu)

Szokták mondani, hogy a zene kedvez 
az együttműködésnek. Ez ezúttal is i gaz-
nak bizonyult.

Közönségdíj: Jónás Henrietta (ZRIK)

Egy napon beállított hozzám egy szikár 
és magas alak. Majd megütött a villám, 
a mikor megtudtam, hogy ő Liszt Ferenc 
és valami tervet hozott nekem, hogy fab-
ri káljak neki egy hintót.

Minden esetre érdekes a gondolkodása 
en nek a híres–hírhedt zongoristának. A 
ter vet nézvén gondolkoztam, hogy ké szít-
sek neki egy ilyen érdekes hintót.

Másnap korán reggel már a mű he-
lyem ben voltam és mértem a deszkát a 
ha tal mas szerkentyűnek. Üggyel-bajjal 
va la hogy meglett a hintó váza és csak két 
na pomba került. Harmadnapon az ágy 
be helyezésével ügyeskedtem, az új divat 
sze rint készített ágyat a hintó végébe he-
lyez tem, majd az oldalai faragásának fog-
tam, hogy az ágy elférjen. Nehéz munka 
volt, de még nem volt vége; az ágyat oda 
kel let fogatni a hintóhoz. 

Könnyebb volt a szék és asztal el he-
lye zése. Azután jött a figurás és egyben 
ér dekes művelet: a zongora beillesztése a 
hintó kellős közepébe. Liszt egy érdekes 
zon gorát csináltatott és az én mű he lyem-
be hozatta. Én nekifogtam beilleszteni, de 
se hogy sem sikerült. Aztán rájöttem, hogy 
az asztalt pár ujjnyira hátrább kell rakni, 
hogy kényelmesen elférjen a zongora, 
az aj tóval szemben huszonhat foknyira 
el for dítva. Ezután a zongorázó széke kö-
vet kezett, a zongora előtt foglalt helyet. 
Ké sőbb a tetőszerkezetet erősítettem a 
váz ra, majd a kerekeket raktam helyükre. 
A kocsis ülőkéje is elég kényelmesnek 
tűnt. A két lónak a helye a szekértől pon-
to san három könyöknyire volt.

Az oldalának mintázása elég figyelmet 
i génylő feladat volt. Szép motívumokat vés-
tem az oldalába, a hátán bezárult a min tasor, 
az elején pedig teljesen más kez dő dött. 
Nagyon büszke voltam mun kám ra. Nemso-
kára megérkezett rendelője s be lekukkintott. 
Biztos voltam, hogy tet sze ni fog neki, de 
ő észrevett egy hibát. A zongora billegett. 
Errefel én minden erő met megfeszítve 
életem leghosszabb szá mít gálásába kezd-
tem s a sok munka a be fektetett huszonöt 
és fél perc alatt meg hoz ta a gyümölcsét: 
felfedeztem a len gés csillapítót! A behemót 
hangszer lábai alá szereltem egyet-egyet s 
így kész volt a hintó.

Lisztnek nagyon tetszett, kifizette, s e zu-
tán mindig vele vándorolt. Ez a hintó az 
én készítményeim közül az egyik leg si ke-
rültebb. Még szerencsére le fény ké pez tem, 
hogy lefekvéskor mindig meg bá muljam s 
gondoljam, hogy ezt én á csol tam.

L i s z t  F e r e n c 
h i n t ó j a

Miklós Botond, VIII. o., ZRIK
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A  Z a j z o n i  R a b  I s t v á n 
K ö z é p i s k o l a  l a u d á c i ó j a

Hochbauer Gyula

Laudáció helyett két nekifutással
1.
A ZRIK már 20 esztendeje próbál kö-

zép fokú magyar iskolája lenni (el ső sor-
ban) Hétfalunak. Ez a 20 év a második 
ez redforduló két évtizede. Embertpróbáló 
i dő. Iskolát próbáló idő. Azt hiszem ez 
en nek az iskolának egyik erénye, hogy 
o lyan akar lenni, amilyenre szükség van: 
s ezt próbálgatja.

A tanulmányi eredmények mellett, van 
az iskolának egy szobra, van március 
15-je, sok kis és nagyobbacska diákjának 
gyak ran táncos kedve; van a környező is-
kolákkal közös iskolatörténete; fo lya ma tos 
együttműködési szándéka; van ó vo dá ja és 
napközije.

Büszke arra, hogy egyik épülete a leg-
ré gebbi magyar iskolaépület Hétfaluban 
és ugyanott működhet, mint az egységes 
gim názium.

Különleges vendégek is megfordultak az 
iskolában: Kányádi Sándor, Dávid Ibolya.

A négyfalusi magyarság sok mű ve lő-
dé si eseménye csirázott e 20 esztendőben 
a ZRIK holdudvarában. Több mint 1000 
gye rek avatódott be kultúrája sajá tos sá-
ga iba.

Hétfalu–Négyfalu az iskolán kí sér le tez-
getett: milyen is, amikor magyar kö zép-
iskolája van. Máig, még ezt a pró ba té telt 
is állja a ZRIK.

Én ilyen iskolába szeretnék járni.
2.
Felebarátaim! Sokszor csak egy kis 

figyelemre van szük ségünk. 
A ZRIK 20 éve alatt több mint 1000 

gye rek alakulgatott itt!
Gondolkoztak-e már el azon, hogy ha 

is kolába járók volnának, milyen iskolába 
sze retnének járni?

Én olyan iskolát választanék, amelyik 
fo lyamatosan próbál választani a jó és a 
rossz között. S ezt teszi – mondjuk, úgy 
470 esztendeje – annak ellenére, hogy a 
lát szat szerint csak 20 éves. S tapasztalta, 
mi lyen iskolának lenni siker-dús és til tá-
sok-fenyegette időkben. Gondoljon, aki 
tud, a faragászati iskolaváltozatra, vagy 
az egységes gimnáziumra, a szocialista 
is kolára... (Segíthetünk.)

Én olyan iskolát választanék, amelyet 

él tetett Eötvös József, Trefort Ágoston, 
Dá vid Ibolya és Kányádi Sándor szava. 
(Ugye gondolják, hogy nem mindig fa-
lak ra gondolok, amikor iskolát mondok?) 
Az ő szavukból minta épülhet, mely 
cél ként működik. A cél pedig: változó kö-
rül mények között, cserélődő szereplőkel 
vá lasz tani jó és rossz között.

Én olyan iskolát választanék, amely sze-
re ti a játékot, fontosnak tartja az éneket-ze-
nét, a táncot... Bevallom, – Kányádi Sán dor 
tanácsa szerint – melléje a ma te ma tikát. 

Amely ösztönzi az anya nyelv hasz ná-
la tot, amire képes klasszikusan vagy kí-
sér letezve időt áldozni. Erre Eötvös meg 
Tre fort tanította.

Én olyan iskolát szeretnék, amely figyel 
a közösségére, amelynek szolgálatára ren-
del tetett. Akkor is, amikor ez munkájában 
se gíti, akkor is, amikor ez el bi zony ta la-
no dik.

Olyan iskolát szeretnék, amely igazodik 
a tízparancsolathoz, miközben sok min-
dent kipróbál, hogy helyesen vá laszt has son 
a jó és a rossz között.

Emlékeznek ilyen példákra iskolával 
kap csolatos életükből? Kérem, tartsanak 
éb ren közülük egy párat!

Olyan iskolát szeretnék, amely körül 
sok a szabad tér... Ebben a térben legyen 
egy szo bor... Legyen egy elkezdett épület... 
(Ez most nem ironikus, hanem úgy ta-
pasz talom, hogy minden elkezdett valami 
o lyanformán sürgeti a folytatást, mint a 
kér dés a választ, s csak együtt teljesítik ki 
a célzott tartalmat.)

A ZRIK 20 éve alatt több mint 1000 
gye rek alakulgatott itt.

Én olyan iskolát választanék, amelyben 
van egy forrás.

Van-e forrás a Zajzoni Rab István Kö-
zép iskolában? – Ez már azoktól függ, a kik-
nek otthonuk Hétfalu magyar temp lo mai.

Ezért érdemel Zajzoni Rab István-díjat 
Négy falu magyar középiskolája.

Zárszóként fogadjon az ünnepelt egy 
jó kívánságot, melyet be jó volna, ha együtt 
mon danánk–gondolnánk–tudnánk: Kí vá-
nok az elkövetkezőkre tiszta forrást! Min-
den ható Isten, kérünk, add, hogy Hétfalu 
kö zössége tiszta forrása lehessen ennek 
az iskolának!

Hochbauer Gyula

H é t f a l u  k a t e d r á l i s á b a n  a 
n é g y  e v a n g é l i s t a

(Folytatás az 1. oldalról.)
Csán gó harangozója sejtett valamit, de 

a világ min den kincséért el nem árulta 
volna, hogy ő úgy vette észre, mintha 
valamivel Lu kácshoz közelebb térdelne 
a papja mint a többihez.

***
Majd paptól papig hordta az idő a 

titkot száz esztendőn keresztül, amikor 
aztán egy szeriben eltűnt a katedrálisból 
a négy evan gélista.

***
Az utókor csak találgatni fogja, hogy a 

ke hely hat talp-mezője közül az egyiken 
tér deplő, szerzetesnek tűnő alak Aquinoi 
Szent Tamás-e vagy valaki más.

Négyfalusi napközisek évzáró ünnepélye a brassói Zao Park-ban

Kovács Lehel István

Fedé l  a la t t  a  műhe ly ,  épü l  a z 
i sko la ,  f e j lőd ik  a  napköz i

Ilyenkor, év végén, illik számot adni 
te vé kenységeinkről, beszámolni meg va-
ló sí tásainkról.

A Zajzoni Rab István Középiskola 
Szü lő bizottsága és Vezetősége nevében 
el mond hatjuk, hogy sikeres évet zártunk, 
szá mos tervünk megvalósult, sikereket 
ér tünk el.

Egyik legnagyobb siker a IX. osztály 
be indítása, s így a középiskola foly to nos-
sá gának biztosítása volt. A megszüntetett 
X. és XI. osztályok hiányában az elméleti 
kö zépiskola az idén IX. és XII. osz tá lyok-
kal működött.

Az idei tanévben a Szülőbizottság két 
tí pusú ösztöndíjat oszt a IX. osztályos ta-
nu lóknak. A tanulmányi ösztöndíj értéke 
75 lej havonta, a szociális-utazási ösztöndíj 
ér téke pedig 50 lej havonta. Az ösz tön dí-
ja kat 8 tanítási hónap során osztja a Szü-
lő bizottság, ezek a következők: október, 
no vember, december, január, február, 
már cius, április, május. Az elmúlt három 
hó napban Orbán Botond tanulmányi, 
Szász Emese, Muntean Judit, Boga Tün de 
pedig szociális-utazási ösztöndíjat kapott.

A kiváló tanulók ösztöndíjakkal való 
ju tal mazása meghozza eredményét, s ör-
ven detes, hogy iskolánkat számos diák 
kép viseli versenyeken.

Az Áprily Lajos Főgimnáziumban szer-
vez ték meg november 19-én a Ma te ma ti-
ka körverseny 37. fordulóját, amelyen a 

Zaj zoni Rab István Középiskola diákjai 
kö zül az V. osztályos Kajcsa Renáta di csé-
retben részesült, a VIII. osztályból pe dig 
Miklós Botond I. díjas, Jónás Henrietta 
III. díjas lett, Jakab Edina dicséretben 
részesült.

A Yurta Kft. ha gyo má nyosan tá mo gat ja 
a Zrínyi Ilona Ma te matika verseny és a 
Kenguru Nem zet közi Matematika Ver-
seny beiratkozási díjait.

November 25–26-án a Baróti Szabó 
Dá vid Iskolacsoportban szervezték meg 
az Országos Tudományos Ülésszakot. 
Ma ros, Hargita, Kovászna megyék mel-
lett Brassó megyét a Zajzoni Rab István 
Kö zépiskola két kilencedikes tanulója 
Szi tás Ferenc és Szőcs Andor képviselték. 
A Földrajz, Környezetvédelem tagozaton 
Szi tás Ferenc dicséretben részesült Erdő
irtások Négyfaluban című dolgozatával.

Szintén szépen alakultak az iskolában 
a Kádár Enikő és Buna Enikő vezette 
kéz műves műhely adventi, karácsonyi 
fog lalkozásai is. Ez a tevékenység is bi zo-
nyítja, szükség van a régi műhely fel ú jí tott 
épületére, amelyben nemcsak tor na órákat, 
ünnepélyeket, de közös fog lal ko zásokat, 
délutáni programokat is szer vez ni lehet. 

Benedek Káplár Ildikó tanítónő kez de-
ményezésére, Sipos Attila köz re mű kö dé-
sével indult el az iskola régi mű he lyé nek 
felújítása.

(Folytatás a 4. oldalon.)
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4. oldal H  É  T  F  A  L  U XVII. évf. 12. szám
10 év

L i s z t  m o d e r n  h i n t ó j a 
Jakab Edina, VIII. o., ZRIK

Jakab Edina, VIII. o., ZRIK

F e r e n c e t  i s  p l e t y k á l t á k
Alant az osztrák hegyek fehér sipkái alatt,
Kezedben táncot járt a tárogató s a lant.
Benned már gyermekként láncokat tört 
le az akarat,
Mert fekete köpenyed magyar szívet 
takart.
Billentyűk ezrei hullámoztak,
Vad vihar dühöngött
Művész ujjaid alatt
Ütemsereg dübörgött.
Kényes vadállat a hírnév, lelked tépte
Zongorád billentyűit aranypor lepte
Vad iramban száguldó életed
S művész ecseted – Párizs
S a nagyvilág gőgje
Megzabolázta, s így a zongora elernyed
S világmegváltó lendületed
Az utolsókat rúgja „haláltáncot’’ járva,
De a holt billentyűk fölött is, a Világot 
bejárja
A magyarok örök szépségű Liszt Rap-
szódiája.

L i s z t  F e r e n c 
Székely Tas, VIII. o., Tatrang

Egyszer, amikor VIII. Krisztián ün nep-
sé get rendezett az udvarán, meg volt hív-
va öt grófunk: Esterházy Miháy, Amadé 
Tá dé, Apponyi Antal, Szapáry és Viczai 
gró fok. Fő vendég pedig maga Liszt 
Fe renc volt, aki szívesen szórakoztatta a 
meg  hívottakat.

Miközben Liszt dalolta egyik rap szó-
di á ját, a grófok beszélgetésbe elegyedtek 
a dán királlyal:

– Csodálatos ez az ember! Mikor da-
lol ni kezd, teljesen elragad a muzsikája 
– gyö nyörködött a király.

– Ez így van, uram – szólt Esterházy – 
annyira tökéletes.

– Szerintem a zenéje szép, de zavaros 
az élete – mondta Amadé úr – úgy tudom, 
hogy IV. György brit király sem imádja.

– Ebben nem értek egyet, amikor az 
u nokahúgomat látogattam, a királyi ud-
var ban, csak Liszt zenéje zengett – mond-
ta a dán király.

– Amadé úr, mire érti azt, hogy zavaros 

El tudom képzelni hogyan nézhetne ki 
Liszt Ferenc hintója a mi időnkben.

Egy három napos útra ideális hintóko-
csi min den lehetséges szükségletét ki e-
lé gí te né a zenésznek. Úgy képzelem el, 
mint egy 6 méter hosszú, hintó formájú 
u tán fu tó, amit egy luxus autó vontat.

Elsősorban egy teli hűtő lenne benne, 
a mi minden égtájból élelmet biztosítana 
az utazó számára. A hintó legfényesebb 
sar kában egy klasszikus zongora lenne, 
a kár a híres üvegzongora. Ezenkívül egy 
e lektronikus zongorát is helyeznék el mel-
lé je, hogy sokféle hangszernek a hangján 
is játszhasson.

Hogy ne kelljen útközben szükséglet mi-
att megállni, egy kisebb fürdőszoba rész-
leget alakítanék ki benne, ahol mosdó, wc 
és egy kisebb habfürdős medence len ne.

A legfontosabb a kényelem. Egy na-

az élete? – kíváncsiskodott Apponyi – Ta-
lán nem egyezik jól Carolyne-nal?

– Hát szerintem többet foglalkozik a 
ze nével, mint Carolyne-nal – mondta 
A ma dé gróf.

– Emlékeztek, hogy egyszer egy ti zen-
hét éves leányzóba lett szerelmes, de a 
lány apja nem engedte hogy együtt le gye-
nek az osztálykülönbség miatt – toldta a 
szót Viczai gróf.

– Uraim, nekem mennem kell. Isten 
áld jon.

– Isten áldja, uram – köszöntek a gró-
fok.

– Ti hallottátok, hogy Lisztnek viszo-
nya volt a férjezett Marie d’Agoultal.

– Hűha, hát még ilyent... – mondták 
a töb biek.

– S valami különleges kéréssel ebben 
az ügyben még a pápa elé is járult.

– De valljuk be, ő a legjobb énekes.

A ZRIK negyedikesei szülőknek szervezett kézműves műhellyel 
várták az Angyalt

gyon kényelmes, ággyá alakítható ka-
na pét ajánlanék a művésznek, hogy ha 
hosszú útra készülne, kényelmesen pi hen-
hessen. Az öltönyeit egy kisebb gard rób 
tárolná. Hogy ne unatkozzon út köz ben, 
egy lapos tévét szerelnék a hintóba, a hol 
újra meg újra megnézhetné a fel lé pé seit. 

Szerintem neki nem lenne szüksége 
ar ra, hogy a leírt dalait tárolja, mert ő 
kívülről tudhatta azokat.

A hintó külső szerkezetét páncél bo-
rí ta ná, hogy teljes védelmet nyújtson 
Liszt nek, ezt pedig arany utánzatú, régi 
mo tí vu mok díszítenék. Belül pedig vörös 
bár sony borítaná falat.

Ehhez képest a művész korabeli hin-
tó jában csak egy egyszerű, kényelmes 
ü lőhely, föléje esetleg felszerelve egy 
mat rac, olyan élelmiszer, ami nem romlott 
el olyan hamar és a zenész ruhái voltak.

(Folytatás a 3. oldalról.)
A Szülőbizottság és az iskola ve ze-

tő sé ge október, november folyamán 
szá mos támogató (Bandi Industry Kft., 
Bra dul Argintiu Kft., Forest Sen Kft., 
Paniti Im pex Kft., RPLP SĂCELE RA, 
ma gu kat megnevezni nem kívánó cégek 
és sze mélyek), valamint a szülők anyagi 
hoz zá járulásával sikeresen befedte a régi 
mű hely épületét. A lapos betontetőre ge-
ren dá zat, fólia és hullámos pléhtető került. 
A mun kálatokban részt vállaltak a követ-
kező szü lők: I. osztály: Miklós István, Vas 
Ist ván, Bakk Ernő, Maróti Csaba Árpád; 
II. osztály: Orbán Attila, Jakab Sándor, 
Mun teanu-Galiu Gheorghe, Bartos-Király 
Lász ló, Balázs Tibor; III. osztály: Se bes-
tyén Róbert, Miklós István, Piroska Ist ván, 
Csáka István, Sipos Attila; IV. osz tály: 
Savu Adrian (levezette a mun ká la to kat – 
külön köszönet érte), Blága Pál, Kiss Istók 
Árpád, Balázs Tibor.

Következik a vakolat felújítása és a ter-
mek kifestése, az ablakok kicserélése. Így 
az iskola egy újabb – szülői erőből felújított 
– épülettel büszkélkedhet a közeljövőben.

A türkösi épület felújítása is új erőre ka-
pott. A kormány 200 000 lejjel tá mo gat ta 
a pár éve leállt munkálatokat, mely nek 
során már sikerült betenni a hő szi ge te lő 
műanyag nyílászárókat, s tervbe van vé ve 
a tornaterem teljes kiépítése is.

Közben a szülők segítségével felújítási 
mun kálatok zajlottak a csernátfalusi is-
ko laépületben is. Az V. osztályban (Buna 
E nikő osztályfőnök) ajtót cseréltek, me-
szel tek, konvektor szereltek be. A mun-
ká latokat a Baal Kft. támogatta, és Bö zö di 
Árpád, Kiss Budai Gábor, Szén Já nos, 

Kovács Lehel István

Fedé l  a la t t  a  műhe ly ,  épü l  a z 
i sko la ,  f e j lőd ik  a  napköz i

Benedek András, Kajcsa István, Mol nár 
Alfréd, Kálai István szülők se gít sé gével 
valósultak meg. A VI. osztályban (Si mon 
Enikő osztályfőnök) is kon vek to ro kat 
szereltek be, felújították a termet.

Az I. és IV. osztályban a vakáció ideje 
a latt van tervbe véve a parkett felújítása, 
le cserélése, konvektorok beszerelése, a 
fal burkolat felújítása.

Sikeres félévet zárt a Zajzoni Rab Ist ván 
Középiskola napközije is. A beindulás 
ne hézségein hamar sikerült túltenni ma-
gun kat, és újabb támogatók is be se gí tet-
tek a fejlesztésbe: két magát megnevezni 
nem kívánó személy 200, illetve 100 lejt 
a dományozott. A Bácsfalusi Evangélikus 
Egy házközség 200 lejt, csúszdát, házikót 
adományozott, Varga Szabolcs meg ja ví-
tot ta a WC-ket, Jónás András al pol gár-
mes ter deszkát szerzett az új ágyaknak, 
Kaj csa László fűrészmezei evangélikus 
lel kész pedig 8 matracot ajándékozott a 
nap közinek. Kiss Pünkösti Csaba láb tör-
lők kel szerelte fel az előteret, Farkas Já nos 
asztalos felvállalta a deszkák gya lu lá sát, 
méretre vágását, Kovács Lehel Ist ván és 
Tünde összeszerelték az ágyakat, Kiss 
Attila pedig lefestette őket.

És hogy a Mikulás-ünnepély is kü lön le-
gesebb legyen, a brassói Zao Parkban vár-
ták a napközisek az ajándékokat, mu tat ták 
be a szülőknek évzáró műsorukat.

*
Minden szülő és támogató segítségét, 

hozzájárulását hálásan köszöni a Zajzoni 
Rab István Középiskola Szülőbizottsága 
és Vezetősége! Eredményekben gazdag 
új évet, sikeres második félévet kívánunk 
minden tanulónak, szülőnek, tanárnak! 

Fedél alatt az iskola volt műhelye

Sikerekben, eredmé-
nyekben, áldásban 
gazdag, boldog új 

esztendőt kívánunk 
minden kedves  
olvasónknak!


