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Nagyvakációtól a kicsi vakációig 
a Zajzoni Rab István Középiskola

A Zajzoni Rab István Középiskola felújított épülete

Az iskolai oktatásban az új évvel be
kö szöntött a második félév. Ez a félév 
ko moly választás elé állítja a VIII. osz
tá lyos tanulókat, hisz most kell el dönt
sék, milyen középiskolában képzelik 
to vább tanulásukat, milyen szakra i rat
koz nak be, hogyan fog alakulni további 
iskolai életük.

Négyfalu önálló magyar középisko
lája, a Zajzoni Rab István Középiskola 
az ó vo dától az érettségiig biztosít szín
vo na las magyar nyelvű oktatást minden 
ko rosz tálynak. Az iskola épületei az 
elmúlt fél év során szemmel láthatóan 
hatalmas át alakuláson estek át.

„Minden további nélkül óriási e lő
re lé pést jelent a négyfalusi magyar 
kö zös ség nek és a környékbeli települ
éseknek a Zajzoni Rab István Középis
kola é pü le tén történő munkálatok 
végleges ki vi te lezése, hamarosan a 
líceum új, kor sze rű osztálytermekkel, 
felújított tor na te remmel várja a diáko
kat. Mindez ko moly hozzáállással és 
kitartó munkával lett megvalósítva, az 
elért eredmény a vá rosvezetésben és a 
Városi Ta nácsban levő jelenlétünknek 
és kép vi se le tünk nek köszönhető.” – 
mondta el la punknak Géczi Gellért al
polgármester, aki alá húz ta, hogy szinte 
egyszerre sikerült fel ú jí ta ni, kijavítani a 
Középiskola mindhárom é pületét, majd 
hozzátette: „A négyfalusi ma gyar tanác
sosi testületet komolyan fog lalkoztatja a 
négyfalusi magyar ok ta tás problémája, 
ezért hamarosan egy kon zultációs 
folyamat kapcsán sze ret nénk felmérni 
a négyfalusi és a kör nyék be li magyar 
közösség oktatásról szóló igé nyeit, 
ennek függvényében is sze ret nénk 
alakítani és irányítani az négyfalusi 
ma gyar oktatást.”

Dr. Kovács Lehel István, városi 
ta ná csos, a szülőbizottság elnöke 
bővebben ki fejtette, hogy ez a konzul
tációs fo lya mat egy olyan kérdőíves 
felmérést jelent, a mely azt célozza 
meg, hogy az el mé leti középiskolai 
osztály mellett milyen szak iskolai 
osztályokat indítsanak Négy fa luban. 
Elmondta, hogy az iskola már két évvel 
ezelőtt áttért a szülők kérésére a nehéz 
matematikai érettségivel járó ma
tematikainformatika profilú osztályról 
a természettudományok profilú elméleti 
kép zésre, de emellett nagyon is szük
ség van szakosztályok indítására is, 
egy o lyan képzésformára, amely két 

éves kép zés sel célozza meg a gyakor
lati oktatást vá lasztókat. A kérdés az, 
hogy a széles szak kínálatból, amely 
felöleli az er dé sze ti szakmunkástól az 
autószerelőig, és a villanyszerelőtől 
az asztalosig a teljes pa lettát, milyen 
szakot vagy szakokat vá lasszanak.

A szülőbizottság elnöke azt is ki fej tet
te, hogy a Metromat cég jóvoltából az 
el múlt félévben is kiosztották az érdem 
és szociális ösztöndíjakat, kifizették két 
hó napra a Tatrangból ingázó gyerekek 
u ta zási költ ségeit, valamint tovább 
tá mo gatták – első sorban bútorzattal 
(szek rények és polcok) – az ősszel in
du ló második napközi csoportot.

Az egésznapos oktatás gyakor
lata ter jed világszerte. Idén először 
próbálta ezt ki a Zajzoni Rab István 
Középiskola. Ki in duló ajánlatunk a 
délutáni fog lal ko zá sok ra: felzárkózta
tás, versenyekre való fel készítés, népi 
tánc, kézművesség, bá bozás, sakk 
volt. Eddigi ta pasz ta la tunk alapján ér
demesnek mutatkozik a pró bálkozás. 
A következő időszakban (a má sodik 
félévben, majd a következő tan év ben) 
is próbáljuk összehangolni a gye re kek 
és szülők igényeit az iskola le he tő
ségeivel.

A következőkben az iskola tan sze
mély zete segítségével mutatjuk be az 
in tézményben zajló oktatási és képzési 
fo lyamatokat, eseményeket.

A magyar nyelv és irodalom szak
ta ná rai Simon Enikő és Hochbauer 
Gyula.

December 4én a Fürkész helyesírási 
és nyelvhelyességi verseny első for du
ló ján december 4én részt vett Dombi 
Or solya, Kiss Blanka, Sipos Emese 
és Szé kely Anna Zsófia. Továbbjutott 
a má so dik fordulóra a VII. osztályos 
Dombi Or solya és Székely Anna Zsófia.

December 12én a középiskola négy 
ta nulója (Orbán Botond, Szász Gyön
gyi, Szi tás Ferenc és Szőts Andor) 
mu tat hat ta meg kreativitását az Áprily 
Lajos Fő gimnáziumban a költő szül
etésének 125. évfordulója alkalmából 
szervezett ve télkedőn. Az első díjas 
csapatban volt Szász Gyöngyi (IX. 
o.) is.

A négyfalusi evangélikus prezsbiteri 
nap meghívottjaként Jónás Henrietta, 
Rab Boglárka, Miklós Botond és Szőts 
An dor versmondással tisztelegtek 56 
em léke előtt.

Tavaly is iskolánk szervezte meg a 
Kriza János Országos Ballada és Me
se mondó verseny megyei szakaszát, 
me lyen 30 diák vett részt a megye kü
lön böző iskoláiból. Iskolánkból Miklós 
Bo tond (IX. o.) jutott a sepsiszentgyör
gyi or szágos szakaszra.

Az Implom József Helyesírási Verse
ny or szágos szakaszán vett részt a 
megyei sza kaszon elért eredménye 
alapján Mik lós Botond.

Az iskolában a Hétfalusi Magyar 
Mű ve lődési Társaság a tavalyihoz 
ha son ló an a Balassi Intézet pályázati 
tá mo ga tá sával beindította a Hordjuk 
szét a me sét, míg van kinek 7 hónapos 
prog ram ját, amely a hétfalusi magyar 
népmesét nép szerűsíti változatos 
formákban.

A program keretén belül megalakult 
a Pri kulics bábkör, amely Tomos 
Tünde báb jaival ebben a tanévben 
már Hosszú fa luban, Csernátfaluban, 
Fűrészmezőn és Sepsiszentgyörgyön 
is bemutatta a Ki rály Erzsi című tatrangi 
népmese a lap ján készült játékot.

Az iskola matematika szaktanárai 
Mik lós Melinda és Papp Árpád.

Iskolánk jól szerepelt 2012. novem
ber 10én Kézdivásárhelyen a Nagy 
Mózes El méleti Líceumban meg
szervezett Ma te matika Körverseny 39. 
fordulóján: Kiss Is tók Dávid, V. osztály 
– I. díj, Miklós Bo tond, IX. osztály – I. 
díj, Soós Márton, VII. osztály – 5. hely.

Az V–VIII. osztályos tanulóknak szer
ve zett Erdélyi Magyar Matematika Ver
seny I. fordulóján, a megyei szakaszon 
Soós Márton, VII. osztályos tanuló III. 
dí jat szerzett.

A IX–XII. osztályosok számára szer
ve zett Erdélyi Magyar Matematika Ver
seny XXIII. fordulóján, a 2013. január 
31én a nagyszalontai Arany János 
Elméleti Lí ceumban megrendezett 

országos sza ka szon Miklós Botond, 
IX. o. ta nu ló III. díj ban részesült, és 
továbbjutott a már ci us 14–18. között 
sorra kerülő győ ri Nem zetközi Magyar 
Matematika Ver seny re.

Az V–VIII. osztályosoknak szervezett 
Csil lagszerző Matematika Verseny II. 
for du lójának levelező szakasza most 
zajlik, is kolánkból 9 VI–VIII. osztályos 
tanuló vesz részt. A részleges ered
mények a lap ján az V–VIosok között 
Kajcsa Re ná ta és Deák Tímea, a VII–
VIIIosok cso port jában Gósuly Tímea, 
Sipos Emese, Ja kab Noémi az első 
öt között szerepel. A levelező forduló 
végleges eredményeit fi gyelembe 
véve iskolánk szervezi meg a verseny 
megyei szakaszát márciusban.

Soron következő versenyek: február 
15. Zrinyi Ilona Matematikaverseny, 
me gyei szakasz. A 106 négyfalusi III–X. 
osz tá lyos tanuló a Zajzoni Rab István 
Kö zép iskolában méri össze tudását. 
Feb ru ár 28. Kicsi Kenguru Nemzetközi 
Ma te matikaverseny, I–III. oszt. Március 
22. Kenguru Nemzetközi Ma te ma ti
ka ver seny, IV–X. oszt. Május 11. 40. 
Ma te ma tika Körverseny, szervező, 
fogadó is ko la a Zajzoni Rab István 
Középiskola.

Az iskola sport szaktanára Kovács
Kalit Előd.

Október 20án 5 diákunk részt vett a 
Négy faluban megrendezett maratoni 
fu tó versenyen. A több mint 500 fős 
me zőny ben a legjobb eredményünk a 
227. he lyezés.

Október 22én 45 kis és nagyobb 
diák rész vételével szerveztük meg 
iskolánk belső futóversenyét. Leg
jobbjaink voltak: Stroe Robert (VII. 
osztályos), Kelemen Mó nika (VIIes), 
Bencze Arnold (IX. osz tá lyos), Szitás 
Ferenc (X. o.).

(Folytatása a 2. oldalon.)
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(Folytatás az 1. oldalról.)
November 5-én iskolánkat 3 diák kép-

vi selte a megyei iskolás futóversenyen. 
Kö zülük a legjobb eredményt Szitás 
Fe renc érte el: 24. hely.

November 5-én iskolánk általános 
is ko lás teremfoci csapata Brassóban 
a me gyei zónaversenyen V. helyen 
végzett. 

November 26-án általános iskolás 
ta nu lóink sakk és asztalitenisz megyei 
zó naversenyen szerepeltek. Leg jobb-
ja ink: Kovács Melinda (III. o.) II. hely 
sakk ban, Dugheniuk János (VII. o.) III. 
hely sakk ban, Bokor Eduárd (VI.o.) II. 
hely asz tali teniszben.

Ők részt vesznek a februári megyei 
dön tőn.

Január közepén beindult iskolánk belső
teremfoci bajnoksága. A kezdő mér kő-
zésen Az V–VI. osztályosok ját szot tak, 
ahol 1–1-es döntetlen eredmény szü-
letett.

Az iskola kézművesműhelye minden 
má sodik csütörtökön működött a cser-
nát falusi épületben. Az első félévben 
su báz tak, fali- és karácsonyfa díszeket 
ké szí tettek.

Az előkészítő osztályból részt vettek 
a Szent Mihály napi kézműves fog lal-
ko zá son: Miklós György László, Kocsis 
Nor bert Attila, Chiric Dávid.

December folyamán a HMIK szervez-
te kéz műves foglalkozásokon karácso-
nyi dí szeket készített Bădiţoi Cristina és 
Vas Ádám. 

December 18-án a szülőkkel közös 
fog lal kozáson készített csillagot szé-
nából ka rácsonyi ajtódísznek Máté 
Janka, Gom bás Sándor, Tóthpál Adél-
Edina, Jo nás Anita, Gocsmán Gabriella, 
Vas Á dám, Székely Raul Zsolt, Chiric 
Dávid, Bă diţoi Cristina Ioana, valamint 
Kocsis Nor bert Attila.

A december 6-i mikulás ünnepélyen 
részt vettek: Máté Janka, Gombás Sán-
dor, Tothpál Adél-Edina, Jonas Anita, 
Gocs man Gabriella, Vas Ádám, Savu 
Vik tor, Székely Raul Zsolt, Chiric Dávid, 
Mik lós György László, Bădiţoi Cristina 
Ioana, Ko csis Norbert-Attila.

Az osztály február 7-én bábjátékot 
né zett meg a bácsfalusi óvodában, 
február 12-én pedig farsangi ünnepé-

lyen vett részt.
Az iskola V–X. osztályosokból 

alakult kó rusa december 5-én részt 
vett a város fő terén szervezett télifa 
ünnepélyen.

December 16-án karácsonyiműsorral 
lé pett fel a Határnál szervezett vásári 
ün ne pélyen.

December 21-én az iskola kórusa és 
fu rulya csoportja, valamint az alkalom-
ra szer vezett színjátszói a csernátfalusi 
e van gélikus templomban mutattak be 
ka rá csonyi műsort.

A VIII. osztályos Márk Zsuzsa részt 
vett a magyar népdalverseny Te mes-
vá ron szervezett országos szakaszán.

Iskolánk I – IV. osztályosai is sok 
ver se nyen, vetélkedőn szerepeltek.

A IV. osztály tanítója Ádám Haj nal ka.
Az október 1-jén megszervezett 

A rany toll fogalmazási versenyen 
Benedek Káp lár Nimród, Miklós Hunor, 
Szekrény E velin vettek részt.
Amesékszárnyánvetélkedő október 

26-án tartott első és a november 1-jén 
tar tott 2. fordulóján 3 csapattal sze re-
pel tünk: Okosok (Albert Emese, Bálint 
An namária, Bencze Andrea, Kovács 
And rea), Turbó hangyák (Benedek 
Káp lár Nimród, Gödri András, Miklós 
Hunor, Rá duly Szabolcs), Vad Mus
tángok (Gál Ja net, Sipos Zsuzsa, 
Székely Szende, Szek rény Evelin). A 
3. fordulóba jutott a Vad Mustángok 
nevű csapat.

A félév folyamán szervezett Smart 
ver se nyeken sokan vettek részt: ma-
te ma ti kából: Piroska Andor, szekrény 
Evelin, Si pos Zsuzsa, Gödri Andráas, 
Bencze And rea, Mikolós Hunor, Albert 
Emese, Gál Janet; angolból: Szekrény 
Evelin, Si pos Zsuzsa, Gödri András, 
Miklós Hu nor, Gál Janet; románból: 
Albert Emese; Ál talános műveltségből 
Albert Emese. An golból az országos 
forduló döntőjén I. díjas volt Gál Janet 
és Szekrény Evelin, és III. díjas Sipos 
Zsuzsa.

A Fürkészhelyesírásivetélkedő első 
for dulóján Gál Janet, Sipos Zsuzsa és 
Szek rény Evelin vettek részt. Közülük 
Si pos Zsuzsa a második fordulóba 
ju tott.

Az internetes matematika versenyen 
Göd ri András, Piroska Andor, Ráduly 
Sza bolcs, Miklós Hunor, Szekrény 
E ve lin vettek részt.

Október 17-én sepsiszentgyörgyön 
vol tunk bábszínházban.

Karácsonyi műsorral szerepeltünk 
de cem ber 21-én az osztályban, de-
cember 15-én a HMIK szerezte karác-
sonyi vá sá ron.

Érdekes foglalkozásba, a gömb fes-
tés be kóstolhattunk bele a Magnólia 
be vá sárló központban december 
19-én.

A III. osztályosok tanítója Csáka 
Mária.

A sepsiszentgyörgyi bábszínházban 
meg nézték a Fülenegy, a kiváncsi kis
e lefánt című játékot.

Kézműveskedtek a Szent Mihály 
Napi vá sáron.

Karácsonyi műsort mutattak be szü-
leik nek az osztályteremben.

A tanulók a félév során ingyenes 
szem  vizsgálaton vettek részt.

Sokan vettek részt a Smart ver se-
nye ken: általános műveltségből Balázs 
Zol tán, Fóris Noémi, Jónás Róbert (II. 
díj), Bu zogány Róbert, Buzogány Nor-
bert, Már ton Andrea, Bözödi Noémi, 
Kósa Szé kely Kincső, Kovács Melinda; 
ro mán ból Jónás Róbert, Orbán Emese, 
Ja kab Zoltán, Márton Andrea, Fazakas 
Tí mea, Tófalvi Beatrix, Antal-Jakab 
Zsolt; ma tematikából Balázs Zoltán, 
Fóris No é mi, Jónás Róbert, Orbán 
Emese, Jakab Zol tán, Focea Timea, 
Kósa Székely Kin cső, Antal-Bíró Esz-
ter, Jakab Csenge, Bu zogány Norbert, 
Buzogány Róbert, Már ton Andrea, 
Fazakas Timea, Tófalvi Be atrix, Antal-
Jakab Zsolt; angolból Már ton Andrea 
(I hely), Dobán András, Kósa Szé kely 
Kincső (II. hely), Bartos-Király Jú lia. 
Márton Andrea résztvesz angolból a 
döntő fordulón.

A második osztályosok tanítója Szé-
kely Edit.

A II. osztályosok közül három csapat 
vett részt a Mesék szárnyán me se ve-
tél ke dőn: a Csipike (Buna János Zsolt, 
Göd ri Szabolcs, Kendi Bálint, Vas 
Márk), a Kukucsi (Antal Andrea Gabriel-
la, Deák A nikó, Köpe Mária-Magdolna, 
Miklós Al pár) és a Virág csapat (Antal-
Jakab Na o mi, Bakk Anikó Anna, Balázs 
Emma, Rab Andrea Szilvia).

13 tanuló kézműveskedett a Szent 
Mi hály Napokon.

A sepsiszentgyörgyi bábszínházban 
a Fülenegy, a kiváncsi kiselefánt című 
já tékot nézték meg.

Mézeskalácsot díszítettek a Mag
nólia üz letházban.

A Toro-Optic cégnek köszönhetően 

in gye nes szemorvosi vizsgálaton 
voltak.

Sokan vettek részt a Smart ver se-
nye ken: általános műveltségből Antal 
Jakab Na omi, Buna János Zsolt (I. díj), 
Deák A nikó (III. díj), Gödri Szabolcs (III. 
díj), Ma róti Szilárd (III.díj); románból 
Buna Já nos Zsolt (II. díj); Antal Jakab 
Naomi, Ba lázs Emma, Buna János 
Zsolt, Deák A ni kó (II. díj), Fejér András, 
ferenc Eduárd, Göd ri Szabolcs, Kendi 
Bálint, Köpe Má ria- Magdolna. Maróti 
Szilárd. A legjobb e redményt elérő 
Buna János Zsolt részt vesz a döntő 
fordulón.

Az első osztályosok tanítója Benedek 
Káp lár Ildikó.

Az I. osztályosok közül 9 tanuló vett 
részt a Fürkészhelyesírási verseny 
első for dulóján: Antal Biró Zsófia, Bene-
dek An dír Zsófia, Benedek Brigitta, 
Benedek Krisz tína, Berei Norbert, Péter 
Hunor Ottó, Piroska Dávid, Kovács 
András Apor és Jakab Katalin. Közülük 
Antal Biró Zsó fia és Benedek Krisztína 
jutottak to vább a második fordulóba.

Kézműveskedtek a Szent Mihály 
Na po kon.

Környezetismeret órán vettek részt 
az er dőben.

Az angyalvárást a Zoo-Land ját szó-
ház ban próbálták.

Bábszínházban voltak Sepsi szent-
györ gyön.

A Zajzoni Rab István Középiskola 
Diák ta nácsa is eseményekkel teli fé-
lévet zárt.

A 2012. szeptember 27-én új já szer-
ve zett Diáktanács Halottak napján 
meg em lékezett Négyfalu híres halot-
tairól, ok tó ber 9-én Halloweenre 
díszítették fel az osz tályokat és nagy 
bulit csaptak, ok tó ber 16-án az iskola 
kertjében szer vez tek őszi nagytakarí-
tást, december 6-án Mi kulásjárást, 
december 23-án pedig részt vettek a 
Cipősdoboznyi szeretet prog ramban, 
és karácsonyra ismét fel dí szítették az 
osztályokat.

A mellékelt fényképek még szem lé-
le te sebbé teszik a Zajzoni Rab István 
Kö zép iskola széles szabadidős te vé-
keny sé gét, a sok kirándulást és fel-
lépést Ko man dótól Barcaföldvárig és 
Apácától  a Ba latonig.
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Bencze Mihály

Kiss Sándor honvédezredes
A hős Kiss Sándorról először To-

mos Il kó Sára nagymamám mesélt, 
átadva mind azt, amit ő is az őseitől 
hallott. Az is kolában nem beszélt róla 
a hivatalos tör ténelem. Szerencsénk 
volt a Ko vász nai Miklós, majd a Nagy 
Béla tanáraink ál tal vezetett rendszeres 
„tanulmányi” ki rán dulással, amikor a 
hősi csaták hely szí nét is megismer-
hettük. Nemsokára, a féltve őrzött és 
rejtegetett Orbán Balázs könyv ben 
olvashattam bővebben róla, a mit Kiss 
Béláné evangélikus lelkésznő a dott 
kölcsön. Egyetemi hallgatóként, ba ráti 
körömmel óvatosan meg ko szo rúz tuk 
március 15.-én a Magyarváron az em-
lék művet, majd tanárként diákjaimmal 
is meg tettük. Az 1989-es rendszervál-
tás u tán, a szabadságharcunk ünnepi 
meg em lékezésének zarándokhelyévé 
vált ez a szent hely. 2004. október 29-
én a négy fa lusi tanácsülés jóváhagyta 
Dávid István a zon javaslatát, hogy a 
Bolnok alatti utcát Kiss Sándor ezredes 
utcának nevezzék. A papolci gyülekezet 
2004-ben a re for má tus templom belső 
falára egy em lék táb la elhelyezésével 
rótta le Kiss Sándor i ránti kegyeletét. 
A táblán a következő fel irat olvasható: 
Kiss Sándor huszár ez re des (1809-
1849) 2004. III. 15. 2005-ben Bencze 
Mikolt megalapította a Kiss Sán dor 
Barcasági Baranta csapatot, ami az-
óta is rendszeresen szerepel nemzeti 
ün nepeinken és a Szent Mihály napi 
ren dez vényeken, most már Fejér An-
drás ve ze tésével. Ha diákjainktól meg-
kér dez zük, hogy ki volt Kiss Sándor, a 
sem mit mon dó válaszok csak elkeserítik 
a kér de ző tanárt, mert az a nép, aki nem 
is me ri és nem tiszteli a múltját, elvesz 
a tör ténelem színpadán.

*
Kiss Sándor 1809-ben született Pa-

pol con, egy kisbirtokos székely nemesi 
csa ládban Apja császári-királyi őrnagy 
volt a határőrezredben, ezért Sándor 
fia u tásziskolát végzett a Bécs melletti 
Ko rneu burgban. Éles eszű tanuló volt, 
1821-től már hadfiként szolgált a 15. 
szé kely határőrezredben. Az 1848-49-
es sza badságharc idején augusztustól 
a dél vi déki harcok egyik hőse, és így 
1848 e lején már alszázadosi rangot 
kap. Ka to nai karrierje gyorsan emelke-
dett, ok tó ber 1-jétől főszázados lett a 
hon véd ség hez csatlakozó 11. huszárez-
rednél, a hol decembertől őrnagy osz-
tály pa rancs nok ká léptették elő. Kossuth 
1848. de cem ber 1-jén az erdélyi hon-
védsereg é lé re Bem József tábornokot 
nevezte ki, a kit a Székelyföld katonai 
állapotáról Kiss Sán dor háromszéki 
huszár őrnagy és Gál Sándor csíki 
ezredes tájékoztatta. 1848 nyarán a 
háromszéki és csíki közös szé kely 
huszárezredet Magyarországra ve-
zényelték, és ennek a lovasegységnek 
let Kiss Sándor a parancsnoka. Ez az 
egy sége és a háromszéki határőr-gya-
log ezred egyik, szintén Magyarországra 
ve zényelt zászlóalja 1848 decem-
berében csat lakozott Bemnek Erdély 
fel sza ba dí tá sára induló hadseregéhez, 
ettől kezdve hó napokon át Bem sere-
gében harcolt; és Bem legkedveltebb 
tisztjei egyike lett. 1849. január 21-én a 
Nagyszeben melletti hő si csatában elért 
eredményéért al ez re desi ranggal tün-
tették ki a 11. hu szár ez redben, és 
egyben az erdélyi hadsereg dan-
dárnoka is lett. A március 11-én zajlott 

má sodik nagyszebeni csatában való 
hely t állásáért ezredesi rangot kapott, 
és a 11. huszárezred parancsnoka és 
had osz tályparancsnoka let. 1849. 
április 8-án Bem tábornok érdemjellel 
tüntette ki Kiss Sándor ezredest. 1849 
tavaszán Bem jónak látta Erdélyt hat 
katonai kör zet re osztani, és a Brassó 
vidékéből álló ha todik körzet élére, Kiss 
Sándor pa rancs nokot kinevezni, vala-
mint a tömösi kü lönítmény élére Szabó 
Nándor al ez re dest. A Barcaságon egy 

5330 hon véd ből álló dandár volt elhe-
lyezve Kiss Sán dor ezredes parancs-
noksága alatt, amit cél szerűen felosz-
tott a Kárpát-kanyar vé dővonalán. In-
nen a tömösi-szorosban har coló, és 
onnan visszahúzódó Szabó Nán dor 
seregének segítségére sietett, a hol a 
huszonnyolcezer feletti orosz túl e rővel 
és osztrák sereggel találta szem ben 
magát. Brassóban volt a 86-ik hon véd 
zászlóalj két százada Vas István és 
Lász ló Károly századosok vezénylete 
a latt és egy osztály székely huszár 
Da czó Zsigmond őrnagy, Moján Dániel 
se géd tiszt, Gábriáni József, Gyárfás 
Sa mu, Reznek Károly századosok és 
Po pa hadnagy vezetése alatt. A Bodza 
és ó-sánci szorosokba, hol a támadás 
szin tén lehetséges volt, nem jutott több 
mint a 85-ik zászlóalj két százada 
Hengel Bé ni és Vatán századosok 
vezénylete a latt. A törcsvári szorosban: 
Krasznay Pál őrnagy parancsnoksága 
alatt egy u jonc honvéd zászlóalj, és a 
hétfalusi zász lóaljból 3 század Mircse 
Dénes, Dá vid Lajos századosok, 
Szőcs Dániel fő hadnagy, Vén Ferenc 
és Orbán János had nagyok vezetése 
alatt, a tömösi szo ros ban, hol Szabó 
Nándor alezredes volt a parancsnok, 
következő csapatok áll tak: négy 
század a 85-ik zászlóaljból Ma ra Gábor 
őrnagy vezetése alatt se géd tisztje volt 
Székely Dénes; szá za do sok: Bereczky 
László, Botár Ödön, Med veczky Béla, 
Nagy Károly; had na gyok: Balogh 
József, Paskó Antal, Kis György, Könc-
zei Albert, ilyefalvi Lőte Jó zsef, Gerge-
ly Ferenz és Biró Ferenc. E zen négy 
századon kivül ott volt az Ud-
varhelyszéken alakult 7-ik határvéd 
zász lóalj, melynek őrnagya Jánosi Jó-
zsef volt; századosok voltak: Sebe-
styén Sán dor, Frank József, Ugron 
József, Lá zár Mihály, Gyulai Ferencz, 
Bajkó And rás; főhadnagyok: Derzsi 
János, Be reczky Zsigmond, Fodor 
Károly, (Hu nyad m.) Sándor János, 
Bajkó József, Ha ricska József, László 
János; had se géd Barabás József; 

főorvos Szakács Ist ván. Egy század 
Borbáth-huszár, mely nek századosa 
volt a csapatot a la kított Borbáth László; 
hadnagyok: Gi dó falvi Lajos, Gidófalvi 
Gábor, Benedek Fe rencz, és 120 fős 
legénység. A tü zér ség volt mindössze 
hét ágyúja volt, Sem sey Tamás 
tüzérszázados pa rancs noksága alatt, 
hadnagyai voltak: Bora István és i Mol-
nár József. Eleinte még a Tömösön volt 
a 86-ik honvéd zász ló alj két százada 
is, Tuzson János őr nagy, Dávid Péter 
és Szász Dániel szá za dosok vezé-
nylete alatt; de ezen két szá zad már a 
csata előtt a tömösi és törcsvári szoro-
sok közt levő Siboti ál lo más megszál-
lására rendeltetett, a hol Tu zson János 
parancsnoksága alatt e két század 
gyalogság, egy lovas század és két kis 
hegyi ágyú képezte az o ro szok elleni 
erőt. A tömösi őrsereg ál lo má sa a ha-
társzéli Prédiál-tetőnek egy a Prá voda 
völgye felé kirúgó s a Prédiálra fel jövő 
utat uraló hegyfokán volt. Az elő őr sön 
levő udvarhelyszéki ha tár véd zász ló alj 
a Borbáth-huszárokkal kezdették meg 
és folytatták, ritka bátorság és ret tent-
hetetlen hősiességgel a négy napig 
tar tott előőrsi csatározásokat, mely 
foly ton az oroszok visszaüzésével vég-
ző dött, mire nagy befolyással volt 
Molnár Jó zsef tüzér hadnagy oroszláni 
bá tor sá ga, ki négy kis ágyújával rop-
pant öl dök lést vitt végbe az ellenség 
között. Június 17-én hajnalban Lüders 
tábora közelgett ha zánk határaihoz, 
melyet az oszt rá kok nak bedolgozó 
Józsika János áruló ma gyar százados 
vezetett. Június 18-án reg gel már az 
előőrsök a szkid kolostornál össze-
tűztek, ami az orosz előcsapat vissza-
űzésével végződött. Semseynek a 
Prédiál kolostornál elhelyezett ágyúi, 
és a székelyek hatalmas sortüze, az 
elő re nyomult oroszok közt nagy pusz-
títást vég zet. Dyck tábornok húsz 
ágyúja mel lé még másik húsz érkezett, 
és Lüders se rege előrenyomult, a 
bekeríttetéstől tar tó kis székely sereg 
a Prédiál-tetőn le vő második védsánc 
mellé húzódott vissza. Szabó Nándor 
délutáni 3 órakor a visszavonulást el-
rendelte, mert az o ro szok elfoglalták a 
Prédiál tetőt. Az e gész haderőnk a 
Magyarvárhoz vonult vissza. Ekkor 
érkezett meg Kis Sándor a Daczó Zsig-
mond által vezénylett szé kely huszár-
osztállyal, s a vezényletet ma ga vette 
át. Kis egy kétségbeesett utol só 
erőfeszítés után átlátva, hogy a Pre diál 
tető visszafoglalása a ren del ke zé se 
alatt álló csekély erő és tü zér ség gel 
lehetetlen, megkezdette vissza vo nu lá-
sát a Magyarvárhoz, az egykori Ham-
mas-bérchez. Lüders a magyar sereg 
reg geli támadó harcából átlátva, hogy 
mily bátor, elszánt, s a vissza hú zó dás-
ból megítélhetőleg jól vezényelt had-
erővel van dolga, el volt készülve az 
ellenállásra s azért Dyck osztályának 
nyomába ő ma ga is a sereg zömével 
harckészen tört előre. Kiss Sándor alól 
lovát lőtték ki, és egy szikláról vissza-

pattanó kis go lyó lábát sebezte meg; 
de ő másik lóra pat tant, és vágtatott az 
előretörő ne gye dik rohamoszlop felé. 
Az oroszok szá má ra bevehetettlen volt 
a Magyarvár. Ta vasszal a Tömös-völ-
gyébe látogató Bem tá bornok a kézdi-
vásárhelyi Szász Dániel mér nökkari 
századost bízta meg, hogy a szorost 
egy sáncerődítménnyel zárja le. 1849. 
április–május hónapokban, mind össze 
hat hét leforgása alatt igen jól me-
gépített erődítményt emeltek. Ge ba uer 
nevű brassói áruló szász erdész, is-
merve a rejtett hegyi ösvényeket, a 
Posz továr völgyében levő csempészek 
ös vényén néhány zászlóalj muszka 
gya log ságot fölvezetve, az Alsó-
Tömösön a lól levő Drága völgyén 
lekalauzolta. Ezek hát ban, az orosz 
sereg zöme szemben és oldalt tá-
madta meg a kis honvéd se re get. 
Iszonyú élethalálharc kezdődött, mely-
ben egy 25 ellen harcolt, míg a meg-
ma radt honvédek Szabó Nándor ve-
zény le te alatt, a hátulról támadókon 
átvágták ma gukat, a megmentett 
ágyúkkal a Kő ha vas erdőségein és 
Hétfalun át el me ne kültek, hogy június 
27-én a kökösi híd nál újra homlokot 
fordítsanak, és győ zel met arassanak a 
Tömösnél betört musz kák felett. Kiss 
Sándor karján és lá bán sebet kapva, 
leesett lováról. Az út mel lett mindenütt 
halmok emelkednek, s a hétfalusiak 
Orbán Balzs idejében még szám 
szerint meg tudták mondani, hogy itt 
ennyi, ott meg annyi honvéd van el-
temetve, kik drágán adták életüket, 
mert a szomszédos orosz halmok min-
de nütt három-négyszer annyi halottat 
tar talmaznak. Tömösön alól ismert volt 
az a kert, hol Kiss Sándor a hős vezért 
el fogták; mert a vezér vérvesztése 
miatt el alélt, de nem halt meg, s midőn 
seregét el vonulni látta, utolsó erejét 
egybeszedve ka paszkodott egy gazdát-
lanul száguldó ló ra, s rohant, hogy 
honvédeit beérje, meg állítsa; de midőn 
azok elhúzódtak, mi dőn a haza védso-
rompóit áttörve, a vad ellenséget 
mindenfelől győ ze lem it ta son előre 
törni látta, akkor bár az er dők be félre 
lophatta volna magát, de egy ma ga 
megállott, s addig harcolt az őt kö-
rülzáró kozákokkal, míg újabban ka pott 
sebei következtében aléltan esett le 
lováról, és élve jutott az ellenség ke zé-
be. Ezen a helyen a hétfalusi legenda 
sze rint forrás tört fel, ami azóta is Sán-
dor-forrás néven ismert. A cári sereg 
el fo gatta, majd átadta Kiss Sándort az 
oszt rákoknak, akik Csernivicba szál lí-
tot ták, és figyelmesen ápolták, hogy 
egy ú jabb akasztott magyarral rettent-
sék el az útókort a szabadság 
eszméjétől. Az e gyik változat szerint 
Kiss Sándor a bras sói Langer orovostól 
az atilla gomb já ba rejtett méreggel 
1849 júliusában vég zett magával, hisz 
neki a magyar sza bad ság életcélja volt, 
és nem szeretett vol na osztrák kézben 
megalázottan meg hal ni. Egy másik 
változat szerint a csata hely színén halt 
meg. Ez volt a bar ca sá gi ak thermopü-
lai űtközete, és így lett Kiss Sándor a 
barcasági Leónidász. 

 (Folytatása a 4. oldalon.)
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Kovács Lehel István

Msgr. Gajdó Zoltán 1940-2013
Msgr. Gajdó Zoltán pápai káplán, 

nyug dí jas aranymisés plébános február 
8-án é letének 74., papságának 50. 
évében, szent ségekkel többszörösen 
meg e rő sít ve, hosszú és súlyos beteg-
ségét tü re lem mel viselve, hazatért a 
teremtő Atyához.

Gajdó Zoltán atya tevékenységéről 
le het órákig beszélni, lehet könyvet írni, 
de nagyon nehéz feladat ezt percek 
alatt is mertetni. „Az építész pap” – jel-
lemezték e gyesek, és való igaz, ahová 
csak plé bá nosnak kinevezték, mintegy 
velejárója volt a kotrógép, a téglaraká-
sok, ce men tes zsákok. Falak, új épül-
etek, temp lo mok nőttek ki a földből. A 
templomépítés nagy missziós feladat, 
mert aki Isten di cső  ségére templomot 
épít, az hosszú táv   ra közvetít értékeket 
és elveket, akár év századokra is 
meghatározhatja népe fej lődésének 
i rány vo na lát a keresztény ér tékrend 
mentén. És Gajdó Zoltán nem csak tem-
plomokat épített, hanem lel ke ket is...

1983-ban helyeztek ki Türkösre, ahol 
23 éven keresztül misézett, gondozta 
és é pítette az egyházközséget és a 
több mint 2000 lelket mind az a nya egy-
ház ban, mind a filiákban: Bácsfaluban, 
Cser nát faluban, Hosszúfaluban, Bodo-
lán, Ke reszt váron, Tatrangon, Zajzon-
ban, Pür ke recen, a Malomdombokon 
és Derestyén. 

Idejötte után a plébánia épületét ta ta-
roz tatta, majd a templom tetőzetét és a 
villanyvezetékeket.

1987-ben a hívek adakozásából új 
ke rí tést építettek a templom és temető 
kö ré.

1986–1987-ben kicserélték a régi vil-
lany  vezetékeket a bodolai templomban. 
Ek kor kezdődött meg – még a kom mu niz-
mus ideje alatt – az a per, amelynek so rán 
2000 négyzetméter területet si ke re sen 
visszakapott a bodolai egyház köz ség.

1987–1989 között épült a plébánia 
udvarán a Márton Áron ne vét viselő 
if júsági és művelődési ház.

1988-ban Keresztváron a türkösi 
római katolikus egyházközség házat 
vásárolt, melyet kápolnává alakítottak 
át. A kis to ronyba a régi ha ran got is 
felhúzták.

1990-ben a temetőkaputól a temp-
lom aj tóig betonlépcsőt é pí tet tek és 
le fes tet ték a templom külső falát.

1993-ban Gajdó Zoltán atya fel újítatta 
a templomot, a szent élyt már vány la pok-
kal padlózta le, új faragott ol tár asz talt, 
szó széket és húsvéti gyer tyatartót ké-
szít tetett. Ekkor vezették be a gázt is.

A tatrangi kápolna építési munkálatai 
1996-ban kezdődtek el Gajdó Zoltán 
plé bá nos vezetésével. Mivel a három 
falu ta lálkozási pont jára épült, mű köd-
te té sé vel Tatrang, Zajzon, Pürkerec 
kettős ki sebb  ségi sorsban élő római 
katolikus kö zös ségei kaptak menedéket 
hi téletük gya korlására, elmélyítésére. 

Egy hosszúfalusi római katolikus 
temp lom építése már régi vá gya volt 
a hét falusi római katolikus magyarság-
nak. 1952-ben Ébner atya a raj zokat 
is el ké szí tette. Azóta a hívek száma is 
meg dup lázódott. A helyi tanácstól 1996-
ban i gényelt és megkapott telekre 1997-
ben Is ten segedelmével megkezdődött 
a két szin tes egyházi központ é pí té se.

Gajdó Zoltán atya nemcsak temp-
lo mo kat épített, hanem lelkeket, kö-
zös sé geket is. A lelki közösségeknek 
je len tős szerepe van az egyház mű-
kö dé sé  ben. 

A kommunizmus megdöntése, a 
sza bad csoportosulás megengedése 
után a türkösi római katolikus egy-
ház köz ség ben is megalakultak a lelki 
kö zös sé gek: a 059-es számú Zajzoni 
Rab Ist ván cserkészcsapat 1991-ben 
jött létre. 1992. június 4-én Erdélyben 
az elsők kö zött megalakult a négyfa-
lusi Márton Á ron Kolping-család, ezt 
követte a négy fa lusi Caritas szociális 
gondozóközpont. A Boldog Gizella 
Nőegylet mellé 2003. jú lius 18-án 
létrejött az Apor Vilmos Ka to likus Fér-
fiszövetség, de beszélhetünk ifjú sági 
csoportokról, Rózsafüzér Tár su lat ról, 
és a Harang Hit és Fény négy fa lu si 
közösségéről is.

A rendszeres testi- és lelkigondozás 
– beteglátogatások minden hónap első 
pén tekén – mellett a hétfalusi hívek 
és plé bánosuk nem hiányozhattak ke-
reszt al jukkal a csíksomlyói, bodolai, 
ke reszt vá ri búcsúkról, a pápalátoga-
tásokról, vagy akár a kirándulásokról, 
európai ta nul mányutakról. 

A lelki élet kiteljesedése nyitást is je-
lent a más vallású, más nemzetiségű 
test vérek felé. Gajdó Zoltán 1989 után 
rend szeres kerekasztal be szél ge té se-
ket kezdeményezett a hétfalusi e van-
gé likus és ortodox lelkészekkel. 

Jó alkalmak voltak az ökumenizmus 
gya korlására a más templomokban 
meg tartott betlehemes játékok, szín-
da ra bok is, vagy a Szent Mihály Napi 
kö zös istentisztelet is. A plébánia ajtaja 
éj jel-nappal nyitva állt nemcsak a ka-
to li kus hívek, hanem a más vallásúak 
szá má ra is.

Az oktatási, művelődési életből 
is ki vet te részét. Az 1990–1991-es 
tanévben a hétfalusi iskolákban római 
katolikus hit tant tanított. Gajdó Zoltán 
vezetésével 2001. szeptember 29-én, 
a bú csú al kal mával saját újságindítási 
kí sérlet is tör tént Türkösön. Ekkor jelent 
meg a Szent Mihály Üzenete című hé-
tfalusi ka to likus lap első száma.

Gajdó Zoltán munkája, ál do zat vál la-
lá sa nem maradt értékelés, kitűntetés 
nél kül. 1981-ben szentszéki ta ná csos-
sá választották, 2000. július 24-én 
II. Já nos Pál pápa pápai káplánná 
nevezte ki. A Kolping-mozgalom terén 

egy ház me gyei ifjúsági referens volt. 
2007-ben Négy falu magyar nemzeti 
közössége Zaj zo ni Rab István-díjjal 
tüntette ki. 

*
Most itt állunk, földi élete végén, 

vissza tekintünk áldozatos mun kás sá-
gá ra, mellyel minden bizonnyal kivívta 
méltó he lyét az örökkévalóságban. 
Isten nyug tas sa békében, hogy majd 
egykoron vi szont láthassuk az örök fel-
támadásban, s ismét együtt imádkoz-
zunk az általa é pített templom oltáránál.

Bencze Mihály

Kiss Sándor 
honvédezredes

 (Folytatás a 3. oldalról.)
Em lé két a helyszínen egy róla el-

ne ve zett for rás, illetve a Magyar 
Mérnök- és É pí tész- Egylet által a csata 
helyén 1879. szep tember 25-én állított 
emlékmű őr zi, mely nek avatásán a 
brassói magyar da  lár da is énekelt, és 
amelyen Koós Fe renc egy kori brassói 
tanfelügyelő, 1848-49-es huszárként 
vett részt. Kiss Sán dor ról egy régi rajz 
után Bellony László el készíti port réját 
(akvarell, színezett li tog ráfia, 21x28 
cm). Egy kicsit el szo mo rító, hogy a hé-
tfalusi lelkészek és ta ní tók nagy ré sze 
a szabadságharcban részt vevő hét-
fa lusiakról, és a környékbeli csa tákról 
ke vés adatot mentettek meg, pe dig ők 
let tek volna a legilletékesebbek, hogy 
ezt a rengeteg információt nekünk át-
adják. Sze recse Orbán Balázzsal, aki 
1873-ban a Székelyföld leírása hatodik 
kö tetében mindezeket megmentette.

 Az 1867-ben Szibériából am-
nesztiával sza badult lengyel foglyok 
hozták az első hírt Petőfiről, közülük 
Wiszniewskynek a neve megtalálható 
a csitai levéltárban. Már Jókai Mór 
elkezdte a Petőfi sírját ku tató expe-
díciónak a megszervezését. Hi ába 
interpellált a parlamentben, a be lügy-
miniszter elutasította. Az első vi lág há-
ború után, a Bajkál-tó mellé deportált 
ha difoglyok számoltak be 80-90 éves 
el o roszosodott egykori magyar 1849-es 
sza badságharcosokkal való ta lál ko zá-
suk ról. Svigel Ferenc nevű hadifogoly 
egy sírtábla képét is elhozta: „A lek szan-
der Sztepanovics Petrovics, vengersz-
kij ma ior i poet” sírjáról. A. Tjivanyenko 
és E. Djomin, valamint Vaszil Pagirja 
el kezd tek kutatni a magyar hadifoglyok 
u tán a burját fővárosban. Illyés Gyula 
is írt egy 1936-os újságcikk nyomán a 
szov jet Írószövetségnek, és felkérte, 
hogy kutassanak Petőfi után. Zilahy La-
jos is írt világháborús hadifoglyok kinti 
48-asokkal való találkozásairól. Csák 
Gyu la iró, és a magyar származású 
A. Hers kovics szovjet irodalmár már 
jártak a barguzini temetőben. Eliaszov 
pro fesszor hagyatékában fantasztikus 
el be szélést találtak Petőfiről. Közben 
meg tör tént a hivatalos magyar expe-
dicíó is bar guzinban, de még a mai 
napig nem tisz tázódott Petőfi sírja, 
és csontváza. Ké ri Edit könyvet is írt 
az elért ered mé nyek ről. Az 1990-es 
évek után kezdtek elő kerülni az addig 
elérhetetlen levéltári a datok is. Andics 
Erzsébet 1965-ben meg jelentetett egy 

háromkötetes for rás gyűj teményt az 
1848-as forradalomról. Eb ben az egyik 
német nyelvű irat kelte: 1849. május 
14. Bécs. Tartalma: Mi nisz ter tanácsi 
Jegyzőkönyv. Itt Schwar zen berg 
előterjeszti- a bécsi orosz nagy kö vet-
tel való előzetes megbeszélés után-, 
hogy az oroszok, akik nagy sereggel 
se gí tenek a magyar háborút letörni, 
transz por tálhatják a magyar foglyokat 
Észak-Á zs iába, Szibériába és Kamc-
satkába. Ezt június 3-án írta alá Ferenc 
József. A se gesvári csatában harcoló 
Lüders tá bor nok jelentését tanulmán-
yozta A. Hers kovics. Lüders több mint 
kétezer fo goly átirányításáról ír Bu-
kovinába: „A tisz te ket elkülönítettük…
Bem ad ju tán sa…és intendánsa, Kiss 
és Becsei, a ki ket, mint fontosabbakat, 
Bukarestbe fo gunk küldeni…”. Ez egy 
nagyon fontos a dat, hisz Kiss Sándort 
öngyilkosnak, Be csei Edét pedig hősi 
halottnak tartja a magyar történelem. 
Ezen a történelmi vo nalon tovább kell 
nyomozni, mert meg tör ténhet, hogy 
Kiss Sándor és Becsei Ede szibériai 
rabként fejezte be az életét, és ott nyug-
szanak valamelyik szibériai te metőben.

Kovács Lehel István

U t c a n e v e k
Térképet szeretnénk készíteni Négy-

fa lu régi magyar utcaneveivel, így 
meg ké rünk mindenkit, aki be tudja a zo-
no sí tani a már szinte feledésbe merült 
régi ne veket írjon szerkesztőségünkbe, 
vagy a klehel77@yahoo.com e-mai 
címre, vagy telefonáljon a 0744251245 
számra.

Köszönjük!
Bácsfalu: Alámenő, Oláhmenő, Alsó-

ve res utca, Arszenye sikátor, Berecki 
si ká tor, Tyúkszaros, Borcsa utca, Buda 
si kátor, Falnagy utca, Farkasdomb 
utca, Fel ső-veres utca, Gilák utca, 
Geszken, Go galika, Gyerkó utcája, Ha-
tár utca, I ná tye utca, Irimiák utcája (Ir-
imie utca), Ke reszt sikátor, Kert mögötti 
széles ut ca, Középhatárba menő utca, 
Kútfő utca, Marha sikátor, Mátyás utca, 
Moldován si kátor, Nisztor sikátor, Odor 
sikátor, Pé ter János utca, Románpap 
utca, Sikátor a templomhoz (Templom-
hozi sikátor), Sze kerán utca, Szekeres 
sikátor, Ta no rok utca, Tatrangi sikátor, 
Tiberjek utca, Ti ber sikátor, Veresútalja.

Türkös: Ángor, Ángor utca, Bo-
rostyén, Gesz ken, Mártis utcája, 
Tanorok utca.

Csernátfalu: Alsó Vásár utcába járó 
si kátor, Ángor, Ángor utca, Bléba utca, 
Cin terem, Geszken, Határrész ut cács-
ká ja, Hegy utca, Kolcsár utca, Pancsó 
ut ca, Sánta János utca, Tanorok utca, 
Te héncsorda utca, Tikos János utca.

Hosszúfalu: Aldea, Alsó-tanorok, 
Alsó-temp lom utca, Babicsán, Babu 
utca, Bar bu, Belu, Bulgeria utca, 
Drekulhegy ut cá ja, Felső-oláh utca, 
Furulik, Gologán, Gut lu, Gyorgyina 
utca, Határ utca, Határ pa tak utca, 
Ijnina utca, Kert melletti utca, Magyar 
utca, Malom utca, Nyárosvölgye utca, 
Paraipan, Pál, Pelin, Pervu, Popia ut ca, 
Roskován, Roskulec utca, Serbán hegy 
utca, Szent Ilie hegy utca, Tanorok utca, 
Tessia utca, Tesztekalhegy utca, Tisz-
tapatak utca, Tisztapatakon aluli ut ca, 
Tomospatak utca, Vinies utca.


