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Kovács Lehel István

Újabb munkálatok az óvodában
Az esős idő ellenére, amikor csak
lehetett, tovább folytatódtak a munkálatok a Zajzoni Rab István Középiskola
óvodájának az udvarán.
A Hétfalusi Magyar Művelődési Társaság februárban pályázta meg a MOL
Románia és a Polgár-társ Alapítvány
Városi zöldövezet programját, melynek
keretén belül olyan projektek kap
hatnak támogatást, amelyekben nem
kormányzati szervezetek különböző
int ézmények együttműködésével
városi zöldövezetek létesítését vagy
rehabilitációját tűzték ki célul a helyi
közösségek bevonásával, különböző
ökológiai nevelés jellegű tevékenységeken keresztül. A projekt megvalósítására a Hétfalusi Magyar Művelődési
Társaság partnerszerződést kötött az
Erdélyi Kárpát Egyesület brassói
osztályával, valamint a Zajzoni Rab
István Középiskolával.
A pályázatot megnyertük, így 9000
lej támogatásból és 3000 lej saját hoz
zájárulásból szépíthetjük a napközi
udvarát. Projektvezető: Kovács Lehel
István, főkertész: Máté Emese.
A munkálatokat, amelyeket július
31-ig kell befejezni önkéntesek segítségével végezzük, így munkás kedvű
segédeink jelentkezését várjuk! A
napközi udvar felújításának eseményei
nyomon követhetők a https://www.facebook.com/ZajzoniRabIstvanOvodaKert
oldalon.
Az előző lapszámunkban a tizenötö
dik napig számoltunk be tevékenysé
geinkről, lássuk tovább a naplót!
A tizenhatodik nap (2013. június
1.) Ma szerencsére kitartott az idő
is mellettünk, és végre nem esett az
eső, tehát be tudtuk fejezni a hátsó
kertrészt. Mai önkénteseink: Máté Éva
Emese, Máté Levente, Máté Zselyke,
Máté Csanád, Buda Éva, Buna László,
Tankó Ilona, Ioneac Andrea, György
Lajos. Köszönjük a fuvart Buda Gábor
Leventének illetve a Plant Shop-nak.
Köszönjük a növényeket Tóth Sándornak. Közben Kovács Leheléknél
otthon elkezdődött a házikó tervezése
és az anyagok kimérése. Önkéntesek:
Kovács Lehel és Kovács Tünd e.
Köszönjük a deszkákat Albert Gires
Istvánnak és feleségének, Székely Já
nosnak és nejének, valamint Munteanu
Anikónak és férjének!

A tizenhetedik nap (2013. június 2.)
Ma is dolgoztunk. Délelőtt még meg
is áztunk, de elkészült a vonat és a
virágtartó a bejárathoz. Odafogattuk
a második csúszdát, felszereltük a
harmadik hintát és a lipinkára a fogantyúkat. Ültettünk és gereblyéztünk
is. A lipinka alá autógumit ástunk be.
Önkénteseink: Máté Emese, Máté
Levente, Máté Janka, Máté Zselyke,
Máté Csanád, Buda Éva, Kov ács
Lehel István, Kovács Eszter Apolka,
Kovács Árpád Apold. Köszönjük Bubla
Zoltánnak a fémerősítéseket, amit a
vonathoz használtunk, Buda Évának a
két zsák komposztot, Benedek Káplár
Katalinnak a virágpalántákat, a Máté
családnak a három, árvácskával beültetett balkonládát.
A tizennyolcadik nap (2013. június
3.) A lelkes óvónéninek és anyukának
köszönhetően a hetet is sikerült mun
kával kezdeni. Kigyomlálták a labirintus
elhalt fűmaradványait. Most már tisztán
látszik a labirintus formája. Önkéntesek: Csukás Klára, Bartalis Edith, Buda
Éva és Máté Csanád.
A tizenkilencedik nap (2013. június
4.) Közben, az eső ellenére, Kovács
Lehelnél tovább folytatódtak a házikó
elkészítésének a munkálatai. A faanyagot köszönjük Munteanu Anikónak
és férjének, valamint a sziklakerti híd
elkészítése is. A vasakat köszönjük
Dombi Gáb orn ak! Önkénteseink:
Kovács Lehel, Kovács Tünde.
A huszadik nap (2013. június 5.)
Ma tovább folytatódott a hidacska al
katrészeinek előállítása. Mivel más
gömbfát nem kaptunk, a Plant Shop
kertjéből vágtunk le egy pár vastag ágat
a kőrisfákról. Azokat hántottuk meg
és festettük le. Önkénteseink: Kovács
Lehel István, Kovács Eszter Apolka,
Kovács András Apor, Kovács Árpád
Apold, Máté Levente, Máté Emese,
Buda Gábor Levente.
A huszonegyedik nap (2013. június
6.) Ma végre szép idő volt, csak 18
óra körül kezdett esni egy kicsit, így
dolgozni tudtunk. Elkezdődött a kút
megépítése, bebetonoztuk a függőhíd
oszlopait, beástuk a gumikat a lipinkák
alá. A Paniti Impex Kft. gerendákkal támogatott a házikóhoz, a Bubla
család pedig egy kis műanyagházikót
adományozott az óv od án ak. Mai
önkénteseink: György Lajos, Máté
Levente, Kovács Lehel István, Székely

Mozgó függőhíd és sziklakert az óvodaudvaron
István, Tomos Tünde, Kovács Eszter
Apolka, Kovács András Apor.
A huszonkettedik nap (2013.
június 8.) Tegnap végig esett az eső,
ma volt egy-egy óra szünet. Egy ilyen
periódusban véglegesítettük a mozgó
függőhidat. Bubla Zoliék pedig a fél
udvart lekaszálták. Elvert az eső, csurom vizesen értünk haza. Önkénteseink:
Kovács Lehel István, Kovács Tünde,
Máté Emese, Bubla Zoltán, Bubla
Enikő, Bubla Szabolcs, Bubla Balázs.
Ennyit sikerült megvalósítani, és a
Facebook oldalunkon egy versenyt is
meghirdettünk, a felhívás így szól:
Most már kezd körvonalazódni – a
képek alapján –, hogy mik is lesznek az
óvoda udvarán. Nevezzük el az udvar
egyes helyeit, tereit, eszközeit! Például
a vonat neve legyen Virág-expressz,
a teljes óvodaudvar Meseország stb.
Aki ide, kommentként a legötletesebb
neveket írja be, az az udvar avatóün
nepségén meglepetésben részesül!!!
Lehet jelentkezni!

*A jelen kiadvány a szerzők vélemé
nyét tükrözi. A támogatók nem vonhatók felelősségre az ebben található
információkért.

Kovács Lehel István

Szülők
majálisa
Immár harmadszorra szervezte meg
idén, 2013. május 25-én a Zajzoni Rab
István Középiskola Szülőbizottsága és
Vezetősége a Szülők majálisát. A már
hagyományosnak mondható rendezvény célja, hogy összekovácsolja a
szülőket, tanulókat, oktatókat, éppen
ezért osztályonként történik az asztalterítés, a gulyás vagy pityókatokány
megfőzése, a közös ebéd, majd a
tanulók műsora. A sok esős nap közül
talán ez volt az egyedüli, amely napsütéssel kezdődött, s a viharfelhők is
csak 16 óra táján kezdtek gyülekezni,
de szerencsére csak egy pár cseppre
futotta belőlük, a felkerekedett szél máris
továbbsodorta őket, így végül az egész
nap szépnek volt mondható.
Már reggel kilenc óra körül kezdtek
gyülekezni az osztályok. A szülők asz
talokat, padokat cipeltek, tűzhelyeket
alakítottak ki, majd az előre megbeszéltek alapján megvásárolt alapanyagokból elkezdték a főzicskélést. Pattogtak
a szikrák, izzott a parázs, lángoltak a
tüzek, hogy forralják az üstökben lévő
vizet.
(Folytatása a 4. oldalon.)
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Ádám Hajnalka

HMIK

Megyei Tehetségkutató Verseny
2013. június 8-án, szombaton, a
Zajzoni Rab István Középiskolában
szerveztük meg a hagyományossá
vált megyei tehetségkutató verseny
XX. fordulóját. Mesemondás, ének és
rajz kategóriában bontakoztathatták ki
tehetségeiket a gyerekek. A versenyen
12 iskolából összesen 128 elemi osz
tályos tanuló vett részt. Igyekeztünk
minél jobban és zökkenő mentesebben
megszervezni a versenyeket, hogy
mindenkinek maradandó legyen az él
mény, de főként a gyerekeknek, hiszen
voltak közöttük olyanok, akik életükben
először vettek részt egy ekkora méretű
versenyen: gondolunk itt az előkészítő
és az I. osztályosokra.
Díjazottak: Mesemondás:
Előkészítő oszt. I. díj – Csukás Anikó
– George Moroianu Középiskola, Négy
falu; II. díj – Lőrentz Orsolya – Áprily
Lajos Főgimnázium, Brassó; III. díj –
Erzse Szeréna – Keresztvári Ált. Isk.;
III. díj – Bartha Anett – 2-es sz. Ált. Isk.
Brassó; III. díj – Gombás Sándor – Za
jzoni Rab István Középiskola, Négyfalu.
I. oszt. I. díj – Kis Rodé–Anett –
George Moroianu Középiskola, Négy
falu; II. díj – Tókos Norbert – 2-es sz.
Ált. Isk. Brassó; II. díj – Farkas Erika –
15-ös sz. Ált. Isk. Brassó; III. díj – Fejér
Blanka – Tatrangi Ált. Isk.; Dicséret –
Benedek Krisztina – Zajzoni Rab István
Középiskola, Négyfalu; Dicséret – Fülöp
Izabella – 2-es sz. Ált. Isk. Brassó.
II. oszt. I. díj – Benedek Zsuzsanna
– Áprily Lajos Főgimnázium, Brassó;
II. díj – Miklós Ivett – 8-as sz. Ált Isk.
Brassó; III. díj – Tanco Szilamér – 2-es
sz. Ált. Isk. Brassó; Dicséret – Szőke
Dóra – Áprily Lajos Főgimnázium,
Brassó; Dicséret – Csutka Kriszta –
Ürmösi Ált. Isk.
III. oszt. I. díj – Kajcsa Anett – George
Moroianu Középiskola, Négyfalu; II.
díj – Bódi Anita – Ürmösi Ált. Isk.; III.
díj – Adi Ionuţ - Keresztvári Ált. Isk.;
Dicséret – Mátyás Zsófia – 15-ös sz.
Ált. Isk.; Dicséret – Nagy Emese – Zaj
zoni Rab István Középiskola, Négyfalu;
Dicséret – Balázs Zoltán – Zajzoni Rab
István Középiskola, Négyfalu.
IV. oszt. I. díj – Pácsi Árpád – Ürmösi
Ált. Isk.; II. díj. – Stoian Antonia – 2-es
sz. Ált. Isk. Brassó; III. díj. – Rab Mihály
– Tatrangi Ált. Isk.; Dicséret – Kató Sza
bolcs – George Moroianu Középiskola,
Négyfalu; Dicséret – Kelemen Anita –
Olthévizi Ált. Isk.
A Kriza János mesemondó verseny
országos szakaszán megyénket képvi
selni fogja Kis Rodé–Anett és Benedek
Zsuzsanna.
Ének:
Előkészítő és I. oszt. – I. díj – Kis
Rodé–Anett – George Moroianu Közép
iskola, Négyfalu; I. díj – Szőcs Noémi
– 8-as sz. Ált. Isk. Brassó; II. díj – Balázs
Eszter – 2-es sz. Ált. Isk. Brassó; II. díj
– Lucaci Réka–Ágota – Keresztvári Ált.
Isk.; II. díj – Szörnyi Dalma – George
Moroianu Középiskola, Négyfalu; III. díj
– Antal Biró Zsófia – Zajzoni Rab István
Középiskola, Négyfalu; III. díj – Szőke
Glória – 2-es sz. Ált. Isk., Brassó; III.
díj – Szitás Anne–Marie – 2-es sz. Ált.
Isk. Brassó; Dicséret – Hadnagy Tímea
– George Moroianu Középiskola, Négy

XIX. évf. 6. szám

falu; Dicséret – Benedek Brigitta – Zaj
zoni Rab István Középiskola, Négyfalu.
II.oszt. I. díj – Ráduly Gyopár –
Áprily Lajos Főgimnázium, Brassó;
II. díj – Váncsa Erika – 2-es sz. Ált.
Isk. Brassó; II. díj – Kovács Renáta
– George Moroianu Köz épiskola,
Négyfalu; III. díj – Székely Leonárd –
Keresztvári Ált. Isk.; Dicséret – Lőrincz
Beátrix – 8-as sz. Ált. Isk. Brassó.
III. oszt. I. díj – Fazakas Andrea – Ür
mösi Ált. Isk.; II. díj – Csutak Orsolya
– 2-es sz. Ált. Isk. Brassó; III.díj – Bálint
Brigitta – George Moroianu Középis
kola, Négyf alu; Dicséret – Kósa–
Székely Kincső – Zajzoni Rab István
Középiskola, Négyfalu; Dicséret – Égei
Klaudia – 15-ös sz. Ált. Isk. Brassó;
Dicséret – Szentpáli Júlia – Áprily Lajos
Főgimnázium, Brassó.
IV. oszt. I. díj – Ágoston Dávid –
Áprily Lajos Főgimnázium, Brassó; II.
díj – Bacsó Júlia – George Moroianu
Középiskola, Négyfalu; II. díj – Ferke
Anikó – Olthévizi Ált. Isk.; III. íj – Balázs
Helén – George Moroianu Középis
kola, Négyfalu.
Az Őszirózsa népdalverseny
ors zág os szakaszán megyénket
képviselni fogja Kis Rodé-Anett és
Fazakas Andrea.
Rajz:
Előkészítő oszt. I.díj – Vajda Me
linda – George Moroianu Középiskola,
Négyfalu; II. íj – Tóthpál Adél – Zajzoni
Rab István Középiskola, Négyfalu; III.
íj – Márton Lujza – Keresztvári Ált. Isk.
I. oszt. I. díj – Borsódy Árpád – Áprily
Lajos Főgimnázium, Brassó; II. díj
– Kispál Kriszta – 15-ös sz. Ált. Isk.
Brassó; III. díj – Hompot Tímea – 2-es
sz. Ált. Isk. Brassó; Dicséret – Bene
dek Andir Zsófia – Zajzoni Rab István
Középiskola, Négyfalu.
II. oszt. I. díj – Bartos Rebeka – 2-es
sz. Ált. Isk. Brassó; II. díj – Sipos Tímea
– Geo rge Moroianu Közápiskola,
Négyfalu; III. díj – Fejér András – Zaj
zoni Rab István Középiskola, Négyfalu;
Dicséret – Rozsnyai Tímea – 15-ös sz.
Ált. Isk. Brassó.
III. oszt. I. díj – Ferencz Nagy At
tila – 15-ös sz. Ált. Isk. Brassó; II. díj
– Jakab Zoltán – Zajzoni Rab István
Középiskola, Négyfalu; III. díj – Fóris
Noémi – Zajzoni Rab István Középis
kola, Négyfalu; Dicséret – Antal Nor
bert – George Moroianu Középiskola,
Négyfalu; IV. oszt. I.díj – Bálint Dávid
Albert – Tatrangi Ált. Isk.; II. díj – Kinc
ses Zsuzsa – 8-as sz. Ált. Isk. Brassó;
III. díj – Péter Zoltán – Olthévizi Ált. Isk.;
Dicséret – Szekrény Eveline – Zajzoni
Rab István Középiskola, Négyfalu.
Köszönjük szépen a segítséget
Makai Emese Márta elemi iskolai tanár
nak, Tomos Tünde képzőművésznek,
Papp Árpád igazgató úrnak, Miklós
Attilának, Szab ó Mária Magdolna
főtanfelügyelő helyettes asszonynak
és a kollégáknak, valamint az any
agi támogatást Géczi Gellért alpol
gármester úrnak és Máthé Károly úr
nak, a Metromat KFT cégvezetőjének.
Szervezők: Ádám Hajnalka, Benedek
Káplár Ildikó, Csáka Mária, Manole
Réka, Székely Edit.

I I . H é t f a l u s i if j ú s á g i N a p o k

„Az ifjúság nem idővel lemérhető
életszakasz, egyszerűen csak állapot,
melynek kezdetét és végét nem lehet
évszámokkal jelölni...”
Márai Sándor
Az idén május 31–június 2. között
már másodjára mérték össze tudásu
kat, erejüket és ügyességüket a Hét
falu és környékéről érkező fiatalok, a
Hétfalusi Ifjúsági Napokon.
A jó hangulat már péntek este el
kezdődött a Fényes vendéglőben,
hol a Gitárest keretén belül, együtt
énekeltünk és táncoltunk Miklós Gy
uri, a Knock-Out zenekar gitárosa,
magyar közismert slágereire. Másnap
kora reggel indultak is a vetélkedők,
8 csapat jelentk ezett be: Barátok
közt, Jóban-Rosszban, Született
Győztesek (Zajz on), Dream Kill
ers, Négyfalusi Jómadarak, Blues
(Négyfalu), R.I.S.K.E. (Réty) és
A.I.SZ.(Alsórákos). A vers enyz ők
számos érdekes próbán igyekeztek
jó teljesítményt elérni, mint falutúra,
ládarakás, íjászat, staféta, logikai já
tékok, karaoke, gulyás főzés, és sok
más. Az I. helyet a zajzoni Barátok
közt csapat érdemelte ki, II.-ként a
Négyfalusi Jómadarak csapat vég
zett, míg a III. helyet a rétyi R.I.S.K.E
érte el. A vetélkedők után koncertek
sor ozata következett. Felléptek a
Pasztel-Brand, HMIK Band és a Rétyi
Puffancsok. Ezután szabadtéri buli
és tábortűz zárta az estét. Vasárnap,
az esős idő miatt, a tervezett progra
mokból a filmvetítést választottuk, így
az érdeklődők a szervezőkkel közösen
pihenhették ki az előző napok fárad
almait.

*
Köszönetet mondunk mindazoknak,
ak ik hozzájárultak a II. Hétfalusi
Ifjúsági Napok sikerességéhez. Első
sorban a HMIK csapatnak és a Zajzoni
Rab István Középiskola Diáktanácsá
nak az odaadó munkáért, a Csángó
Alapítványnak a helyért és Rab Ist
vánnak az udvaron felnőtt füves rész
lekaszálásáért. Külön köszönet Géczi
Gellért, négyfalusi alpolgármesternek,
az előkészületekben szükséges segít
ségért. Továbbá kiemelt köszönet a
médiapartnereknek: Brassói Lapok,
Brassai Magyar Adás és a helybéli
támogatóknak: Aliz virágüzlet, Den
copan, Duotrac, Evolve Gym&Fitness,
Fényes vendéglő, Hidraulica, Moon
work, Négyf alusi erdészet, Paniti
Impex, Renáta Panzió, Roby Building,
Unic Spot, Var Service.
A zenés hangulatért köszönet a fel
lépőknek és az egész három napos jó
hangulatért a résztvevőknek.
HMIK
*
Június 1-én, a Hétfalusi Ifjúsági
Napokon részt vett a Brassó Megyei
Ifjúsági Tanács partnerszervezete, az
Alsórákosi Ifjúsági Szervezet (AISZ)
is nyolcfős csapatával, amelynek tag
jai: Tercila József, Zsigmond István,
Boeriu Sándor, Bokor Dénes, Gyerkó
Levente, Petrişor Werner, Laszló Fe
renc és Gociman Sándor.
Csapatunk kiváló eredményeket ért
el a vetélkedőkön, ez úton köszönjük
a meghívást!
Az Alsórákosi Ifjúsági Szervezet
(AISZ) vezetősége

* Szerkesztőség: RO-505600 Négyfalu, George Moroianu utca (Nagyút) 87. szám * Telefon: 0268 / 275 773 *
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2013. június 13.
Hochbauer Gyula

Hochbauer Gyula

H o r d o z z u k s z é t a m e s é t , m e r t v a n k i n e k Magamnektek
A hétfalusi magyar népmesékre
épülő tevékenységekbe a Zajzoni Rab
István Középiskolából mintegy 150
gyermek (21 óvodás, 47 0–IV. osztályos gyerek, 76 V–VIII. osztályos, 6
IX. osztályos) kapcsolódott be 13 pedagógussal (Soós Sára, Dávid Izabella,
Hochbauer Kata-Sára óvónők, Csáka
Mária, Székely Edit, Benedek Káplár
Ildikó, Ádám Hajnalka, Hochbauer
Éva tanítónők, Simon Enikő, Sipos
Gaudi Enikő, Buna Enikő, Szén Ibolya,
Gáll Magda, Hochbauer Éva, Miklós
Melinda, Gödri Oláh Enikő tanárnők,
Székely Hajnalka táncoktató, Tomos
Tünde képzőművész, bábkészítő, András Csilla zenetanárnő, és Hochbauer
Gyula programszervező).
A környék iskolái közül sikerült be
vonnunk a programba: A Zajzoni Rab
István Középiskola valamennyi tagozatát, óvodáját, a George Moroianu
Középiskolát, Tatrang község iskoláját,
Keresztvár iskolásait, kőhalmi, korondi,
pálpataki, kisbaconi, hévízi gyermekeket, a Brassói 22-es Számú Iskola
és a Brassói 8-as Számú Iskola egyegy osztályát, a Csernátfalusi magyar
óvodát, a Brassói Áprily Lajos Óvodát,
a Brassói 13-as Számú Óvodát.
A program sajátos eszközeivel mint
egy 80 népmesét (a hétfalusi, a székely
és az egyetemes magyar mesekincsből)
aktivizáltunk. A legtöbbet a mesemondó
maratonon, egyet a bábozókkal (Király
Erzsi), 3-at a színjátszókkal (Király Erzsi, Az ezeregyedik, Mátyás király és a
székely ember leánya).
A program közel 100 óra felkészü
léséből mintegy 90-et most is teljesítettünk (a bábok elkészítése kb. 8
óra, a jelmezek elkészítése 6 óra, a
szövegek megismerése 1/1/1/1 (4)
óra, szövegtanulás-szövegmondás 2-2
óra (6), kommunikációs játékok 1-1 (5)
óra, játék a szöveggel 2-2 (10) óra, játékváltozatok eseményenként 3-3 (15)
óra, a végleges játékváltozat kialakítása
2-2 óra (10), a bábozásnál ehhez még
hozzáadódott 2 óra bábmozgatás a
10 különböző típusú bábbal és kb. 16
óra előadás (6 óra mesemaraton 4 óra
bábjáték, 6 óra mesejátszás), mintegy
3 óra honismereti beszélgetés.
A programban résztvevő gyerekek
ez alatt az idő alatt gyakorolták az
anyanyelvi kommunikációt a közösség
alkotta értéktartalmakról, a közösség csiszolta beszédhelyzetekben.
A foglalkozásokon folytonos kapcsolatot működtettünk a programban
résztvevők között, s így a program
végére érzékelhető volt a gyerekek
közösségi igényének a fejlődése is:
jobban akartak és tudtak figyelni egy
másra, pontosabban igazodtak az adott
kommunikációs helyzetekhez.
Az előző évek tapasztalata azt igazol
ta, hogy a különböző iskolák gyerekei
közt kialakított kapcsolat a következő
években is működik. Tavaly a brassói
22-es iskola diákjaival a programban
való részvétel után több héttel egy
közös kiránduláson voltak a zajzonisok,
a brassói 8-as iskola színjátszói már
harmadik alk alommal játszanak a

Utitársaimnak
Akik értik a tücsökzenét, azok más
képpen csodálkoznak. Úgy mint ti, akik
ráismernek Benczédi Sándor kőfintorai
mögötti zsenikre, akik valamiféle rokonai a Firtos urának, aki mulathatott akár
a bodzai Királkeve várában is.
Akik értik a Hazanezést, azok olvas
hatják az egek és földek jeleit, s meg
jegyezik, melyik az ő kövük, s lassan
nőnek a kövig, a kőben a jelig, ami már
sokat ér.
Akik értik a nap madarát, azoknak
nem nehéz a lehetetlen magasság.
Mert a vízszintesen folyó kerítés csak
önző ölelés, míg a másik összeköti a
földet s a csillagokat.
Ez olyan biztos, mint Páll Lajos képein az ószövetségi dac.
A Zajzoni Rab István Középiskola bábcsoportja
mesemaratonon. Előfordul, hogy a magyar népmese- és mondavilágról.
mesemaratonon résztvevő diákokból
Az identitást erősítő programba való
verbuválódnak a következő évfoly- bekapcsolódásunk legfőbb előnyei
amok mesejátszó csoportjai. Csoport- számunkra, hogy pontosabb lett a
jainkba olyan gyerekek is jártak, akik tervezésünk, a támogatottsággal – ta
szocializációs gondokkal küszködnek, pasztalatunk szerint – javult a munkánk
s a játék némiképp segített rajtuk.
hatékonysága, körvonalazódik egy
Sikerült együttműködni az iskola működőképes identitáserősítő helyi
népi tánccsoportjaival: a mesejáték rendszer. A támogatás felértékelte iselőkészítésekor olyan diákok is meg- kolásainkban ezt a fajta tevékenységet,
tanultak egy-egy, a játékba beépített másképp aktivizálódtak, többet lehettek
táncot, akik nem tagjai a tánccsoport- a tanórákon kívül együtt; Konkrétabb,
nak. Egy hegedűn játszó gyermek gazdagabb és céltudatosabb lett az
bekapcsolódott a bábosok és a szín- együttműködés az ilyen munkát eddig
játszók játékába is. A dalosok közül is végző pedagógusok között, a mi issokan vettek részt a programban és kolánk és a meglátogatott intézmények/
valamennyi kiszállásunkon, melyeket közösségek között. A célközösségek
szórakozásból végigénekeltek. Az belekóstolhattak a mi világunkba.
idén másodszorra megismételt proA mi jelenlegi körülményeink között a
gram egyik öröme, hogy a nagyobb hasonló programok előfinanszírozása
osztályos diákok mellé kisebb osz még javíthat a hatékonyságunkon. A
tályosok is csatlakoztak a tábortűz és mi programunkban a távolabbi kiszál
az utazás közbeni éneklésekkor. Négy lásokkor tavaly az időkeret szorítása
énekes lányra alapozva folytattuk, amit miatt kellett bevonnunk a programba a
tavaly sikerrel próbáltunk ki Krizbán, tervezett iskolák mellé/helyett egyház
Barcaföldváron, Komandón, Zágonban községeket (Apáca, Komandó), idén
és Csomakőrösön: a település, vagy a már tervszerűen fordultunk a kőhalmi
közönség énekkel köszöntését. Idén református esperességhez és a pález a pálpataki világ közepén sikerült pataki római katolikus plébániához is.
emlékezetesen és a korondi Tószegen Ez még gazdagította is a programot
Józ sa László fazekasmester-nép egy-egy istentiszteleten való közös
művésznél.
részvétellel, az egyházi közösségekkel
A mesejátszásban résztvevők a ki való kapcsolattal. Sokat köszönhetünk
szállások alkalmával ismerkedhettek Szegedi László esperes úrnak, és Bordi
saját településükhöz közeli s távolabbi János plébános, Török István és Szilmagyarlakta kisvilágokkal. Az idéni veszter Aba tiszteletes uraknak.
program Kőhalommal, Koronddal és
Az idősebbek különösen Kőhalomban
tanyavilágával tágította a résztvevők és Pálpatakán érdeklődtek, máshol kü
számára a bejárt szülőföldet.
lönböző korosztályú iskolásokból állt a
A tervezett honismereti órákon Bo közönség. Idén különlegesebb volt a
dolán a Béldiekről, Keresztváron és korondi utcai előadás és a tószegi faze
Földv ár on a Barcaságra telepített kasmester udvarán a köszöntő műsor.
teuton lovagokról, a hajdani határvonal
Eredeti célkitűzéseinkhez képest idén
védelmi rendszeréről, Korondon az ot- is többlet volt a programban résztvevő
taniak népművészetéről, Pálpatakán a gyer ekek szüleinek egyértelműen
hagyományos életmódról nyújtottunk pozitív viszonyulása: örvendtek, hogy
a tanórán kívüli tudást. Farkaslakán sikerül ilyen tartalmakkal lekötnünk
Tamási Áronról, és Szervátiusz Tibor- gyermekeiket.
ról meg Jenőről, Pálpatakán Benczédi
A mellékelt felvételek hitelesítik a be
Sándor szobrászról, Korondon a Firtos számolót a programról, mely a Balassi
mondakörről, Kőhalomban a környék Intézet 2013-ra meghirdetett pályáza
magyar várairól is beszéltünk, Kisba- tának támogatását élvezte.
conban pedig Benedek Elekről és a

Ha te érted a tücsökzenét, másképpen csodálkozol, és veled már
tegeződni is érdemes.
A világ tetején,
2013. június 8–9.

Előzetes

Elsősök év végi
kirándulása
2013. május 28-án és 29-én szer
vezt e meg Benedek Káplár Ildikó
tanítónő az első osztályosok év végi
kirándulását a Pünkösdi Rózsa Mene
dékházban és a Garcsin völgyében.
Az első nap rövid túra után pulisz
kafőzésre, majd fergeteges bulira és
gyerekjátékokra, vetélkedőkre került
sor, de a tábortűz sem maradt el.
A második nap egy rövidebb túra
során felkerestük a pünkösdi rózsák
élőhelyét, majd egy hosszabb túrán
1600 m magasság fölé is felmentünk
a Gevánra és a Tóthpál-tetőre.
Szerencsére mindkét nap
esőmentes volt, s habár a nap sem
igazán sütött, mindenki élvezte a
havasi levegőt.
*
A mindenkinek nagy örömet okozó
kirándulásra a következő lapszámunk
ban bővebben visszatérünk.

György Lajos kutat épít az óvoda
udvarán. Az inasa is jól teljesít.
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H É T F A L U

Kovács Lehel István

Dr. Székely Levente

Szülők majálisa

(Folytatás az 1. oldalról.)
Ahány osztály – annyi pityókatokány,
írhattuk át szabadon a közmondást, s a
jókedv végig érzékelhető volt.
Kovács Előd tornatanár mindenféle
versenyeket szervezett a tanulóknak,
volt röplabda, foci, zsákban futás,
kötélhúzás és még ezeregy vetélkedő
azoknak, akik éppen nem a mesemaratonon mondtak valamilyen népmesét,
vagy színielőadással nem léptek fel a
múzeumkertben.
Egy órakor, miután mindenki jót
evett, ivott, elkezdődött a vadonatúj
tornateremben a műsor, amelyet Papp
Árpád, a ZRIK igazgatója, és dr. Kovács
Lehel István, a Szülőbizottság elnöke
nyitottak meg. Beszédeikben kihangsúlyozták, hogy egy év alatt hatalmasat
fejlődött az iskola, az új épületet hamarosan átadják.
A III. osztályosok furulyacsoportja a
Hinta-palinta, Aki nem lép egyszerre,
Csizmám kopogó, Ábécédé és Hová
mész te kis nyulacska című gyerekda
lokkal nyitotta a rendezvényt András
Csilla zenetanárnő vezetésével. Mint
kiderült, a negyedikesek is nagyon
szeretnek furulyázni, ők az Este van
már 8 óra, A bundának nincs gallérja,
Tavaszi szél, Hopp Juliska című népdalokat fújták.
Az V–VIII. osztályosok furulyacso
portja Magyar tánc, Német tánc, Virágéknál ég a világ, Szebb is volna, jobb is
volna dalokat játszotta, őket követte az
iskola kórusa Nyit már a gyöngyvirág,
O, come bali bella bimba, Nyári kánon
című művekkel, mind-mind András
Csilla zenetanárnő vezetésével.
Az éneklés a néptánc váltotta fel,
előbb az elemi iskolások, majd az V–
VIII. osztályosok következtek Székely
Hajnalka és Miklós táncoktatók vezetésével.

XIX. évf. 6. szám

Bálint György

Berei Zsolt és Bartos Király Júlia
zongoráztak, és a délután fénypontja
Gál Zsanett volt, aki csodálatos hege
dűszólókat adott elő.
A tornatermi előadás után az udvaron folytatódott a műsor, itt az iskola

Prikulics bábcsoportja a Király Erzsi
című tatrangi népmesét adta elő Tomos Tünde bábjaival, Hochbauer
Gyula vezetésével.
A VII. osztályosok az Ezeregy János
című hétfalusi népmesét mutatták
be. Simon Enikő tanárnő tanította
be őket, a Hochbauer Gyula vezette
színjátszókör pedig a Mátyás király és
a székely ember leánya című hétfalusi
magyar népmesét adta elő.
Még egy nap, amelyik fantasztikusan
telt a Zajzoni Rab István Középiskolá
ban, mind a tanulóknak, mind pedig a
szülőknek, pedagógusoknak. Jövőre
is megismételjük!

Bálint György és Dinka Vilma
1924-ben
Bálint György 1900. január 26-an
született Tatrangon. Kisgyermekként
árván maradt, majd Balázs Mihálynak
(Balázs Mihály 1854. november 17én született Tatr angban és 1942.
július 11-én halt meg.), nevelőapjának
köszönhetően maradt életben. Innen
kapta a Bálint-Balázs György, majd
később a Bali Gyuri gúnynevet, ahogyan Tatrangon ismerték. Apját Balázs
Györgynek, anyját Annának hivták.
Bálint György csak hat osztályt vég
zett, de ez elegendő volt ahhoz, hogy
szépen és szép verseket írjon. Az
első világháborút magyar katonaként
kezdte. Megúszta, mert túl fiatal volt
még és nem került tűzvonalba. 1922ben román katonaként volt bejegyezve
a brassói katonai hatóságoknál.
Üzletember lett belőle és Tatrang elöl
járóságához tartozott a két világháború
között. Volt üzlete, kocsmája, faraktára,
benzinkútja, földje. A benzinkút fülkéje ma is áll a falú végén, rajta még
mindig megvan a „Csere & Bálint”
feliratos cégtábla. Abban az időben a
Zajzon fürdőre menő kocsiknak volt
működtetve a benzinkút.
Felesége Dinka Vilma 1899. március
5-én született ugyancsak Tatrangon, és
1974 december 10-én halt meg. Mind
végig férje mellett dolgozott a földeken,
a gazdaságban és az üzletben.
György, István, Mihály és Irén gyer
mekei közül, István még kisgyermekként tüdőbajban meghalt. Mihály (születet 1926-ban) kissé fogyatékos volt,
nem nősült meg, 1989-ben halt meg.
Tatrangon „Bodoli Jézusnak” csúfolták,
mert gyermekkorában a kátéórán azt
mondta, hogy Jézus Bodolán született
a vályuban. Persze, ezt a társai súgták neki! Irén (az édesanyám születet
1936-ban) az elemi iskolát Tatangon
végezte mindvégig jeles eredménnyel. Nagyon jó esze volt, az ötvenes
évek elején azért nem végezhette el
a brassói Unirea középiskolát, mert
apját kuláknak nyilvánították. 1967-ig
a brassói kenyérgyár könyvelője, majd

1980 után a csernátfalusi 3-as számú
iskola titkárnője volt. Súlyos betegség
ben 1987. december 26-án halt meg.
Az ezredfordulót egyedül a legnagyobb
fia, György élte túl, 2005-ben halt meg.
Bálint Györgynek 4 unokája lett, legna
gyobb fiától, Györgytől egy, Gábor, aki
2008-ban meghalt, Iréntől pedig három,
László, Zsuzsanna és én. Jelenleg 7
dédunokája és egy ükunokája él.
Bálint György elsősorban, mint népi
verselő, több száz verset és templomi
éneket hagyott hátra.
A „Román Népköztársaság” bekö
szöntésével 1947 után élete nem lett
könnyű. Vag yonát majdnem teljes
egészében elvesztette. A kommunisták
kifosztották, kuláknak nyilvánították, és
be is zárták Barcarozsnyón 1952-ben.
Sokat hurcolták a „kótás világban” az
ötvenes évek elején. Házából még a
bútorokat is elkobozták, és elhordták
a községházára. Pedig a negyvenes
évek közepén a kommunizmusban
is hihetett, hisz könyvei között ott volt
„A Bolsevik Párt története” is. Ettől az
időszaktól egészségi állapota is megromlott, szemét hályog és az emiatti
látási zavarok kínozták.
Ettől az időszaktól kezdve egyre több
egyházi éneket és verset írt jelezve,
hogy Istenben kereste a vigasztalást.
Tatrang egyházi életében is kivette
a részét, úgymint a presbitériumban
valamint mint „szövegdiktálóként” a
különböző egyházi eseményeken. Egy
érdekes eseményről sokszor beszámolt életében, hogy egyik temetésen,
amikor egy rozoga hídon mentek át
azt mondta „vigyázzatok mert itt lik
van” és a tömeg rázendített kórusban
„Vigyázzatok mert itt lik van”. Írt azonban továbbra is világi verseket, főleg
a természetről és névnapi meg szü
letésnapi köszöntőket. Rövid versei a
hetvenes években az Utunkban és az
Előrében is megjelentek. Többször irt
az Előrében a tatrangi kollektív gazdaság „sikereiről” is. 1979. június 30-án
halt meg egy két hónapig viselt nehéz
betegség következtében. Sírja sajnos
már nincs meg a tatrangi temetőben.
Maradtak utána a versei és az
énekei. Nem nevezhető költőnek, de
„népi verselőnek” igen. Írásaiban sohasem nevezte magát költőnek. Azt írta
mindig a versei alá, hogy „írta az író”
és a dátum. A rövid életrajz nagyjából a
saját emlékeim alapján állítódott össze,
amikor születtem a nagyapám már 60
éves volt.
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