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Kovács Lehel István

Felavattuk az óvodakertet!
Szeptember 14-én a hideg és az esős
idő ellenére közel 120-an jelentek meg
a Zajzoni Rab István Középiskola ud
varának avatóünnepségén. Az óvodás
gyerekek színdarabbal, versekkel és
énekekkel kedveskedtek, s igen jól si
került a bográcsozás is.
De előbb lássuk, hogyan folytatódik az
építési napló:
A negyvennegyedik nap (2013. au
gusztus 15.)
Ma átszállítottuk a házikót az óvoda
udvarra. Köszönjük Bubla Zoliéknak és
Buda Gábor Leventééknek a segítséget!
A negyvenötödik nap (2013. au
gusztus 17.)
Ma délelőtt nekifogtunk a házikó hátá
nak a bedeszkázásához, amit késő dé
lután sikerült befejezni. Közben a háztető
tetejét is véglegesítettük, hogy lehessen
beültetni a növényeket. Délutánra egy
nagyobb csapat verődött össze, így
egy jókorát haladtunk. Kigereblyéztük a
nagyobb köveket a füvesítendő részből,
beültettük az utolsó tujákat és a házikó
tetejére elkezdtük készíteni a beültetési
alapot (kavicsozás, rafiaréteg, föld).
Mai önkénteseink: Kovács Lehel István,
Máté Levente, Máté Éva Emese, Máté
Janka, Zselyke és Csanád, Csukás
Klára, Imbrea Olivér, Imbrea Anita, Fa
zakas Irén, Szász Ágnes, Péterfi Róbert,
Péterfi Norbert, Bakk Anikó, Bakk Ernő,
Bakk Anikó és Mátyás, Buda Éva és
Buda Gábor. Köszönjük a deszkát és a
tábla pléhet a Plant Shopnak. Köszönet
a védőhálóért Tóth Csaba Lehelnek.
A negyvenhatodik nap (2013. au
gusztus 18.)
Ma délelőtt, beültettük a házikó tetejé
re a növényeket, virágokat. A gyerekek
kiválogatták a megmaradt köveket. Ezért
egy nagyon kellemes vasárnap délelőttöt
tölthettünk el: Tóth Csaba Lehel és lánya
Brigi, Máté Éva Emese és Levente, vala
mint Csanád, Zselyke és Janka.
A negyvenhetedik nap (2013. au
gusztus 25.)
Végre a fűmag is elvetődött. Igaz,
hogy csak fele sikerült, de hamarosan
meglesz a másik fele is.
A negyvennyolcadik nap (2013.
szeptember 7.)
Ma majdnem befejeztük a házikót.
Nagyjából még a festés van hátra, s
persze az ajtó, ablakok. Fabich Károly
és Jutka (WPI – Wood Plast Industry)

támogattak 40 darab gyalult deszkával,
ezeket vágtuk ki és szegeztük fel ma a
házikóra. Önkéntesek: Kovács Lehel
István, Kovács Tünde, Máté Éva Emese.
A negyvenkilencedik nap (2013.
szeptember 8.)
Ma festettünk. Házikót, játszótornyot,
padokat, asztalokat. Festékkel a Deco
rator Kft. támogatott. Elkezdtük a taná
gyások kialakítását is. Egy elkészült az
első osztály számára. Még kell három.
Mai önkénteseink: Máté Éva Emese, Ko
vács Tünde, Máté Levente, Kovács Le
hel István, Buda Éva, Máté Janka, Máté
Zselyke, Máte Csanád, Kovács Eszter
Apolka, Kovács András Apor. Így alakult
a mai nap. Sötétedéskor fejeztük be.
Az ötvenedik nap (2013. szeptem
ber 10.) / a projekt utolsó napja
Ma lefestettük a házikót, felszereltük
az ajtót, betettük az ablakot, elkészítettük
az ágyásokat, felszereltük a kosárlab
da-gyűrűt, tovább szépítettük az udvart,
készülünk a szombati avatóünnepségre.
Közben megjelent a Környezeti nevelés
című könyvünk is, a Zajzoni Rab István
középiskola első segéd-tankönyve.
Szerzői: Kovács Lehel István, Tomos
Tünde, Benedek Melinda, Máté Éva
Emese, Benedek Káplár Ildikó, Máté Le
vente, Hlavathy Zsuzsanna. Mai önkén
teseink: Kovács Lehel István, Máté Le
vente, Kovács Tünde, Máté Éva Emese,
Buda Éva, Fazakas Irén és a gyerekek:
Kovács Eszter Apolka, Kovács András
Apor, Kovács Árpád Apold, Máté Janka,
Máté Zselyke, Máté Csanád.
Összegzés
Az SV-89-2013 számú pályázat pro
jektvezetője Kovács Lehel István, fő
kertésze Máté Éva Emese, környezeti
nevelés felelős: Hlavathy Zsuzsanna.
Befektetett összeg: 12 000 lej (9000
Polgár-Társ Alapítvány, 3000 HMMT).
A projektben 87 önkéntes (58 felnőtt, 29
gyermek) dolgozott 50 munkanap alatt.
Elültetett növények: 934 (752 fa és bo
kor, 182 virág), beültetett terület: 825 nm.
Megvalósítások: díszkút, első pad és
tér, vonat farönkökből, első ágyás, első
fasor, oldalsó padsor, oldalsó ágyások,
labirintus élősövényből, kosárlabda gyű
rű és falfestés, lipinkák, mászótorony,
csúszdák, hinták, homokozó, játszóház,
padok és asztalok farönkből, össze
csukható padok és asztalok, tuja és
levendula sor, tanágyások, fűzfa jurta

A zöldtetős házikó és a tanágyások
és alagút, sziklakert, mozgó függőhíd,
virágágyások, mesterséges tó és vízi
környezet, zöldtetős házikó, tűzhely és
faraktár, komposzthalom, hátsó ágyá
sok, feljáró, Környezeti nevelés könyv.
Főtámogatók: MOL Románia, Pol
gár-Társ Alapítvány, Hétfalusi Magyar
Művelődési Társaság, Erdélyi Kárpát
Egyesület – Brassó, Zajzoni Rab István Középiskola.
Támogatók: PlantShop, Yurta Prod
SRL (Magdó János), Négyfalusi Pol
gármesteri Hivatal (Pimăria Săcele),
Négyfalusi Erdészet (RPLP Săcele
RA), CIBIN SRL, Tomos István, EMNP,
EMNT, Gires Albert István, Gires Albert
Ildikó, Elekes Katalin, Szász Ágnes,
Szász Zoltán, Hajdú Aliz, Soós Sára,
Kocsis Attila, Kocsis Jolán, Kiss-Istók
Margit, Bibó Pál, Buda Gábor Levente,
Tóth Sándor, Székely János, Munteanu
Anikó, Bubla Zoltán, Buda Éva, Benedek
Káplár Katalin, Dombi Gábor, Paniti Im
pex SRL, ARINOVIS SRL, Gödri András,
Bandi Industry SRL (Jónás András),
Tóth Csaba Lehel, Wood Plast Industry
(Fabich Károly), Decorator SRL, Kovács
Lehel István, Máté Levente, Unic Spot
RO SRL (Magdó István).
Önkéntesek (napok): Kovács Lehel
István (46), Máté Éva Emese (42), Máté
Levente (34), Kovács (Tomos) Tünde
(26), Kovács András Apor (18), Máté
Zselyke (18), Kovács Árpád Apold (17),
Kovács Eszter Apolka (17), Máté Csa
nád (17), Máté Janka (17), Buda Éva (9),
Benedek Káplár Ildikó (8), Buna László
(8), Benedek Melinda (7), György Lajos
(7), Hlavathy Zsuzsanna (7), Buda Gá
bor Levente (6), Csukás Klára (6), Albert
Tünde (4), Bakk Anikó (4), Bakk Ernő (3),

Szász Ágnes (3), Bubla Balázs (2), Bub
la Enikő (2), Bubla Szabolcs (2), Bubla
Zoltán (2), Csukás István (2), Fazakas
Irén (2), Gires Albert István (2), Jakab
Sánta Árpád (2), Kiss Istók Bettina (2),
Kiss Istók Margit (2), Bajkó Sándor (1),
Bakk Anikó (1), Bakk Mátyás (1), Bakk
Róbert (1), Balázs Jolán (1), Bartalis
Edith (1), Benedek Andir András (1), Be
nedek András Norbert (1), Buda Gábor
(1), Buda Gábor (1), Fóris Mihály (1),
Fórizs Dezső (1), Géczi Gellért (1), Gires
Albert Ildikó (1), György Emő Enikő (1),
Hochbauer Gyula (1), ifj. Magdó János
(1), Imbrea Anita (1), Imbrea Olivér (1),
Ioneac Andrea (1), Jakab Péter Csaba
(1), Jani Mihály (1), Kiss Istók Árpád
(1), Kiss Istók Dávid (1), Kiss-Pünkösti
Csaba (1), Kiss-Pünkösti Irénke (1),
Kiss-Pünkösti Olivér (1), Kocsis Jolán
(1), Kocsis Norbert (1), Köllő Hunor (1),
Köpe Melinda (1), Köpe Szabolcs (1),
Korodi Melinda (1), Kraft Róbert (1),
Máté László (1), Mátyás Ottó (1), Nagy
István (1), Péterfi Norbert (1), Péterfi Ró
bert (1), Pető Sándor (1), Ráduly Gyopár
(1), Ráduly Sándor (1), Ráduly Zsombor
(1), Sándor Arnold (1), Sándor Barbara
(1), Sándor Levente (1), Szász Zoltán
(1), Székely Benedek Ervin (1), Székely
István (1), Tankó Ilona (1), Tomos István
(1), Tóth Brigitta (1), Tóth Csaba Lehel
(1), Tóth Sándor (1), Zakariás Barna (1).
Mindenkinek köszönjük a kifejtett
tevékenységét és támogatását, a
fentieken túl Máté Éva Emesének és
Buda Évának a szinte mindennapos
locsolást és gyomlálást!
*A jelen cikk a szerző véleményét tük
rözi. A támogatók nem vonhatók felelős
ségre az ebben található információkért.
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Diáksarok

Nyári élmények
Nyár elején a Zajzoni Rab István Kö
zépiskola VII. osztályos tanulói osztály
kiránduláson vehettek részt Simon Enikő
és Regman Zsuzsanna tanárok szerve
zésében. A kirándulás során felidézték
a földrajzi és történelmi helyszínekhez
kapcsolódó legendákat, mondákat, ver
seket. Megálltak Tusnádon a Csukás tó
nál, meglátogatták a Nagy Imre képtárat
és a Csiki Székely Múzeum állandó ki
állítását, megnézték az óceániai éksze
reket és a régi címerek és pecséteket.
Meglátogatták a Makovecz Imre tervezte
Millenniumi templomot és a Csíksomlyói
kegytemplomot, majd Deáky András
és Antal Mária hiteles beszámolójának
köszönhetően betekintést nyerhettek
Gyimesbükk múltjába és jelenébe. Meg
álltak A Hit Kapujában, megcsodálhatták
a tájat a Rákóczi-vár lépcsősorán ülve,
majd a Nyergestetőn és Kézdivásárhe
lyen keresztül hazatértek.
„A gyimesbükki osztálykirándulás
nagyon érdekes volt. Sok szép helyen
jártunk és érdekesebbnél-érdekesebb
dolgokat tanultunk. Különleges élmény
volt együtt vacsorázni, aludni és reggelizni az osztálytársaimmal. A hangulat is
kellemes volt. Új dolgokat fedeztünk fel
együtt. Nagyon jól éreztem magam az
osztálykiránduláson.” (Orsolya)
„A gyimesbükki osztálykiránduláson
nagyon jól éreztem magam. A tájak
csodálatosak voltak, sok mindent meg
látogattunk. A Deáky panzióban nagyon
szívesen fogadtak. Számomra egy cso
dálatos élmény volt és sokszor vissza
vágyok.” (Anita)
„Nagyon tetszett a kirándulás, főleg
mikor a Csíki Székely Múzeumban a
katonaöltözetet is felpróbálhattuk. De ér
dekes volt a gyimesbükki vonatállomás
is, mert nagy volt, de meglepett az a tény,
hogy egy akkora állomáson, alig van pár
ember.” (Sipos Emese)
„Gyere el, kérünk, légy a vendégünk!
S lesz egy szép közös emlékünk…”
Így szól a tábordal, s a Zajzoni Rab
István Középiskola tíz diákja Bandi
Emese, Berei Julianna, Dombi Orsolya,
Gocsmán Emese, Gosuly Tímea, Kiss
Blanka, Sipos Emese, ...
(Folytatása a 3. oldalon.)

PÉNTEK (szeptember 27) - Csángó
Ház, Fűrészmező
20:00 Ünnepi megnyitó a Sirűlő Néptáncegyüttessel
21:00 Élőzenés Kosaras Bál a szentgyőrgyi - RUSTIK zenekarral
Jegyek elővételben kaphatók:
Sipos Anett – 0735857755 (Négyfalu-Brassó)
Bálint Anikó – 0740520662 (Négyfalu)
Fejér János – 0728052571 (Három
falu)
Micromall üzlet – Csernátfalu központ
*
SZOMBAT (szeptember 28) - Csángó Alapitvány udvara
09:00 Gyerekjátszóház – kézműves
foglalkozás
14:00 Színpad: Színdarabok, Bábjátékok a Zajzoni Rab István Középiskola diákjai előadásában
15:00 Előadások a nagyteremben:
- Kovács Lehel István: Jakab András
szobrászművész élete és munkás
sága
- Veres Emese-Gyöngyér: Mekkora
jégcsap lógott az ereszen húsvétkor?
Nézd meg a Bibliában!
16:00 Színpad: Búzavirág Néptáncegyüttes – Áprily Lajos Főgimnázium
17:00 Gyerektáncház
Koncertek
18:00 Jazzy Birds (Kolozsvár)

19:30 Nemo Nightwish Tribute (Udvarhely)
21:00 Beatrice (Magyarország)
23:00 Szabadtéri buli - a borkertben
Énekel: Szász Ágnes, Hochbauer
Éva, F.Chripko Krisztina
Egésznapos programok
- Kézműves kiállítás és vásár
- Házi termék kiállítás
- Borkert
*
VASÁRNAP (szeptember 29)
11:00 Négyfalu – Alszegi Evangéli
kus Templom: Szent Mihály-napi Ökumenikus Istentisztelet
12:00 Zajzon - koszorúzás a Zajzoni
Rab István szobornál
13:30 Lovas szekeres felvonulás
15:00 SZABADTÉRI MAJÁLIS Csángó Alapitvány udvara
Egésznapos programok
- Régi fénykép kiállítás - Girás István
gyűjteménye
- Kézműves kiállítás és vásár
- Házi termék kiállítás
- Borkert
- Sütemény verseny – Házi cukrászda
- Pörkölt főző verseny
- Töklámpás felvonulás
Színpad:
15:00 Helyi néptáncegyüttesek:
- Havadi és Kis Gergelem néptáncegyüttesek – Zajzoni Rab István középiskola

- Kis és Nagy Bóbiska néptáncegyüttesek – George Moroianu középiskola
- Havasi Gyopár néptáncegyüttesek
- Zajzon
- Zajzoni és Pürkereci Borica csoport
16:30 Baranta bemutató
Koncertek
17:00 Fúvó Shock Orchestra (Réty)
18:30 HMIK Band (Négyfalu)
20:00 Black Velvet (Szentgyörgy)
*
SPORT RENDEZVÉNYEK :
Szeptember 24 - kedd 19:00 - Teke
bajnokság (Kugli Bár, Csernátfalu)
Szeptember 25 - szerda 19:00 Streetball bajnokság (csernátfalusi
tornaterem)
Szeptember 26 - csütörtök 19:00 66-os kártyajáték bajnokság (HMIK
székház)
Szeptember 28 - szombat 09:00
- Kerákpár verseny, Ping Pong,
Csocso, Ijászat (Csángó Alapitvány
udvara)
Szeptember 28 - szombat 09:00 Barcasági Foci Kupa (George Moroianu középiskola tornaterme)
Kövessetek a www.facebook.com/
SzentMihalyNapok oldalon.
Mindenkit szeretettel várunk!
Hétfalusi Magyar Ifjúsági Klub
A programváltoztatás jogát fenntartjuk
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(Folytatás a 2. oldalról.)
...Székely Anna-Zsófia, Sárai Szidónia,
Székely Csongor-Sándor és kísérőtaná
ruk, Simon Enikő, az Erzsébet-tábor ven
dégei voltak augusztus 11 és 17. között.
„Nagyon hosszú és fárasztó utazás
után, vasárnap este megérkeztünk Zán
kára. Miután elszállásoltak lesétáltunk a
Balaton partjára. Nagyon szép volt este
a Balaton!” (Orsolya)
„Az ottani fogadtatás nagyon jó volt és
már első nap tapasztaltuk, hogy milyen
jól eltervezett táborba érkeztünk. Minden
nap jól megszervezett tevékenységek
voltak. Pár este buli is volt, ahol jól szó
rakoztunk. A strandon számunkra a
legvonzóbb program a vízi zumba volt,
a lépések tanulása közben is sokat szó
rakoztunk, pancsoltunk. Érdekes volt
kalandpark, ahol csoportosan érdekes
kihívásokat és feladatokat teljesítettünk.
Az egyik este bátorságpróba is volt. Este
11órakor indultunk, ami még érdekeseb
bé tette a feladatot. Egyszer jól ránk is
ijesztettek, de annak ellenére, az egyik
legjobb esténk volt. Az a csodás öt nap
után, kedvenc táborom lett az Erzsébettábor. Bármikor visszamennék arra a
szép helyre, mert ott nagyon sok felejt
hetetlen élményt szereztem.” (Tímea)
„Nagyon jól éreztem magam Zánkán.
Minden foglalkozás nagyon tetszett, de
a legjobban a csütörtöki táncház, ahol
moldvai csángó táncokat tanítottak. A
táncok nagy részét tudtam, ugyanis
itthon is járok táncra és örömmel gyako
roltam őket.” (Blanka)
„Felejthetetlen élmény marad szá
momra a színházi előadás, ahol két
színész négy szereplőt megjelenítve
mutatta be két ausztráliai fiú megrázó,
de tanulságos történetét. Este a szobá
ban sokat beszélgettünk róla. Nagyon
tetszett a csoportok bemutatkozása,
előadása, amelyek révén ízelítőt kap
tunk magyar vidékek értékeiből. Mi egy
hétfalusi csángó népmesét adtunk elő.”
(Anna-Zsófia)
„A tihanyi kirándulás nagyon érdekes
volt több szempontból is: először is
nagyon tetszett az apátság, gyönyörű
volt a panoráma, s a Levendulaházban
érdekes volt az interaktív szoba. Sokat
fürödtünk a Balaton hol hidegebb, hol
melegebb vízében. Egyik délelőtt ha
jókáztunk is. A bemutatkozásnál azt

Diáksarok

Nyári élmények
mondta a táborvezető, hogy reméli
mindenkinek ez lesz az eddigi legjobb
tábora. Hát, nekem biztosan ez volt az!”
(Emese)
A második csoport Gödri Oláh Enikő
vallástanár vezetésével augusztus
17–24 között táboroztak Zánkán. Zajzonis diákok: Kiss Istók Dávid, Kiss Budai
Anikó, Balázs Mihály, Kovács Eszter
Apolka, Deák Tímea, Bözödi Júlia, Sipos Zsuzsa, Czóguly Mónika, Benedek
Andir András, Buna János.
„Jó volt az Erzsébet tábor, de szeret
tem volna, ha két héttel többet tarthatott
volna. Igaz, hogy a tavaly lezserebb
volt a program, az idén is nagyon jól
szórakoztam és sok barátot szereztem.
A programok közül leginkább a kaland
park, a tihanyi kirándulás és a bátorság
próba tetszettek, de csak akkor, amikor
nem volt jó az idő. Mert főképp azért
mentünk Zánkára, hogy sokat stran
dolhassunk! Szerintem a programban
nem kellett volna legyen bemutatkozás,
mert az sok időt lefoglalt. Az ételről azt
tudom mondani, hogy túl sok volt a
kása a napi menüben. Egyébként tavaly
valamivel jobb volt a kaja! A kalandpark
nagyon zseniális ötlet volt, mert sokat
szórakozhattunk, és nem volt olyan
meleg, hogy a homlokainkról töröljük
az izzadságot. Nekem a kalandpark
ban nagy élmény volt a falra mászás,
mert még soha nem másztam falat!
A tihanyi kirándulás is jókor volt, mert
ahogy említettem az előbb, nem volt
akkora meleg. A kilátás nagyon szép
volt. Szerintem a Bencés Apátság túl
giccses, ezért nem nagyon tetszett. A
levendulaház... hát nem tudom, mert
mi szívesebben a Panoptikumban lévő
KALÓZOK ÉS MAGYAR KIRÁLYOK
című viaszbábu múzeumot néztük
meg. Szerintem jobban megérte ez a
múzeum, mint a levendulaház. De a
levendulaház helyett, voltunk a leven
duláriumba. Onnan mindenki vásárolt
valami levendulást. A bátorságpróba,
mint tavaly is, nagyon vagány volt. Egy
szerűen nagyon jó a sötétben sétálni,
menni, „kincseket” keresni. Miközben
rád ijesztenek, hogy a vér is megfagy

benned! Hát... másrészt a programok
elég jók voltak, de az első diszkó nagyon
elvette a kedvünket, nagyon rossz volt.
S ezért igyekeztek a szervezők, hogy az
utolsó sokkal vagányabb legyen. Ami en
gem felbosszantott, az volt, hogy elvégre
Magyarországon voltunk, alig tettek be
magyar zenéket.” (Tímea)
„Élményeim közé sorolhatom a bá
torságpróbát, a botanikai tanösvényt,
a mobilkalandparkot és a kolompos
koncertet. Sőt, ha jobban belegondolok,
akkor viszonylag az összes programot
élményeim közé sorolhatom. Volt egy
pár program, ami igazán vicces és érde
kes volt számomra. Otthon az elmesélés
többnyire a programokról szólt ( pl.: mi
lyen volt, mit kellett csináljunk, mi történt
a programon ). A társaság is nagyon jó
volt. Megismertem egy pár személyt, aki
vel szeretném fenntartani a kapcsolatot.
Nekem ízlettek az ételek, kivéve ha nem
rizs volt. De, hogy őszinte legyek az anya
főztje hiányzott egy picit. A pótkaják is
megfelelőek voltak. Tényleg jó volt, mert
beraktuk a táskánkba és a strandon vagy
bárhol elfogyasztottuk a kis uzsonnát/
tízórait. Ha jövőre is, úgy adódik, hogy
mehetek Zánkára, akkor remélem, hogy
csak zenével fognak ébreszteni (így
érdekesebb volt). A tihanyi kirándulás
is tetszett. Láttuk Tihanyt is. A strandi
aerobic, az vicces volt. Ha a csapatunk
ból egyedül is álltam be az aerobicba,
de akkor is élveztem. S voltak mások is
a táborból, akik táncoltak. Csak egy baj
volt. Egyszer nagyon hideg volt a víz. Az
is vagány volt, hogy erzsébetes sapkát,
labdát és hátizsákot kaptunk. Most már
van kézzel fogható emlékem is. Főként
az utolsó disco tetszett. Akkor többen is
voltak és jobbak voltak a zenék. Az első
discon távolról se ültünk annyit-amennyit
ültünk az utolsó discon. És legutolsó
sorban, de nem a legutolsó helyen a
csöveskoncertet dicsérem. Amikor az
egész sátor zenélt a színes csövekkel
nagyon jól hangzott és eléggé szépen
tudtuk megszólaltatni a csöveket. Ez jól
meg volt szervezve és szerintem sokak
nak volt kedvező a program. Mindenki
nagyon kedves volt. A szervezőktől
elkezdve az őrökig.” (Anikó)
„Számomra a Balatonon nagyon jól
telt. Kiválóképpen a Kolompos együtte
sek jelenléte szerzett számomra nagy
örömöt. A csövekkel való zenélés meg
lepett engem, mert nem hittem volna,
hogy ilyen különböző méretű csövekkel
olyan szépen lehet zenélni. A kaja rend
ben volt , és annak ellenére, hogy volt két
nap viharos idő, jól feltaláltuk magunkat
a táborban. A disco meg a társaság na
gyon jó volt , sok új barátot szereztem
abban az egy hétben.” (Mónika)

Kovács Lehel István

A négyfalusi
magyar oktatás
égető kérdései
Ha Románia rendszerváltozás utáni
népességmozgását nézzük, kétségtelen,
hogy Négyfalut a magyar lakosság szá
mának drasztikus csökkenése jellemzi.
Míg 1992-ben városunknak 30 226 lakója
volt, ebből 21 606 román (71,48%), 8231
(27,23%) magyar, addig 2002-ben Négyfalut
29 915-en lakták, ebből 22 677 (75,80%)
román, 7141 (23,87%) pedig magyar.
Mára ismét közel ezer magyarral lett
kevesebb, hisz 2011-ben Négyfalu össz
lakossága 30 798 fő volt, ebből 20 218
(65,65%) román, 6210 (20,16%) pedig
magyar.
Az 5 éven aluli gyermekek száma
2011-ben 2596 (8,43%) volt. Sajnos
nincs olyan mutató, amely nemzetiségek
szerint bontaná le a korosztályokat, de
ha figyelembe vesszük a tendenciákat,
nyugodtan mondhatjuk elnagyoltan, hogy
Négyfaluban kb. 450 hat évesnél kisebb
magyar gyermek van. Három éves korig
a gyermekek nem járnak óvodába, innen
adódik, hogy Négyfaluban a magyar
óvodás korú gyerekek száma megkö
zelítőleg 210–220 kellene, hogy legyen
a demográfiai mutatók és folyamatok
alapján. Ezzel szemben Négyfalu magyar
óvodáiban ma 156 gyermek tanul (Bács
falu: 20, Zajzoni Rab István Középiskola
4 órás csoport: 20, ZRIK napközi 1: 21,
ZRIK napközi 2: 25, Csernárfalu: 18,
Hosszúfalu-alszeg 1: 18, Hosszúfalu-al
szeg 2: 15, Fűrészmező: 19), és ezek
között is akad román, német vagy roma
nemzetiségű.
A fenti tények tükrében nyugodtan ki
jelenthetjük, hogy a négyfalusi magyar
óvodai oktatásból hiányzik mintegy 40–60
magyar gyermek, akik vagy Brassóban
tanulnak magyar óvodákban, vagy román
tannyelvű, esetleg magán rendszerben
működő óvodákban járnak.
A Regionális Tanügyi Akcióterv (PRAI)
becslései szerint a 0–14 éves kategóriában 2005–2025 között 26,1%-os lét
számcsökkenés várható, a 15–18 korosz
tályban pedig Brassó megyét 43,7%-os
létszámcsökkentés érinti. Ebből 2013-ra
mintegy 25% már meg is valósult! Ha
sonlóan aggasztó méreteket ölt a tanulók
Brassóba való elvándorlása. Például míg
Négyfaluból 2006-ban 33,9%-ban választották a VIII. osztályt végző tanulók a
Brassóban való továbbtanulást, addig ez
az arány 2007-ben 42,2%-ra emelkedett.
(Folytatása a 4. oldalon.)
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H É T F A L U

Girás István

Felhivás

A hétfalusi csángóság segítségét kérem
egy nagyon fontos fotóalbum megszerkesz
tésében. Évek óta gyűjtöm és rendezem
a Hétfaluról készült régi képeket, de az
Önök segítsége nélkül nem lehet teljes a
munkám. Ezért megkérek mindenkit, aki
rendelkezik régi fényképekkel, iratokkal,
naptárakkal, könyvekkel, amelyek az
1848-1975-ös időszakban készültek, vagy
ezen időszak eseményeit tárgyalják, ve
gyék fel velem a kapcsolatot. Érdekelnek
régi képeslapok hétfaluról, portrék, életké
pek, kulturális eseményekről szóló képek,
népviseletet megörökítő és hagyományról
szóló képek. Hasonló témák: óvodák,
iskolák, keresztelések, konfirmálások,
lakodalmas képek, temetések, fúvósze
nekarok, táncegyüttesek, egyéb vallási
események, gazdálkodók, mezei-erdei
munkásokról szóló képek, mesterembe
rek, régi utcák, házak, üzletek, vásárok
sokadalmak, érdekes iratok stb.
Mindezeket szívesen felvásárolom,
vagy a helyszínen lemásolom. Előre is
köszönöm mindenki segítségét Girás
István, tel 0268-273828, 0748-095053,
girasistvan @yahoo.com

Szerkesztőség

Kovács Lehel István

A négyfalusi magyar oktatás égető kérdései
(Folytatás a 3. oldalról.)
2008-ra tovább romlott a helyzet, az
arány 57,3% lett, s még tavaly is tartotta
ezt a 60%-hoz közeli szintet. Az óvodás
korú gyerekek között a Brassóban való
tanulás aránya 20–25% között mozog.
A fenti törvényszerűségeket, valamint
az aktuális adatokat figyelembe véve
könnyen modellezhetjük az előkészítő
osztályok leendő létszámát 2017-ig.
A mai felmérés alapján Négyfalu magyar
óvodáiból 2014-ben 55 tanuló menne az
előkészítő osztályokba, 2015-ben 34,
2016-ban 44, 2017-ben pedig 23. A 2017es adatokat azzal a megjegyzéssel kell
kezelni, hogy jópár 2011-ben született
gyermeket még nem írattak be az óvo
dába, de a demográfiai mutatókat figye
lembe véve ez a szám nem haladja meg
összesen a 12-öt, és ezek közül is páran
csak 2018-ban fognak iskolába menni!
Azonban ezek a gyermekek sajnos
nem mind magyar iskolába fognak irat
kozni, sőt nem négyfalusi iskolákba fog
nak tanulni, hisz mint említettem közöttük
jó pár román, német és roma nemze
tiségű, valamint vegyes házasságokból

H é t f a l u s i

Négyfalu küldöttsége, Kovács Lehel
István városi tanácsos vezetésével részt
vett Kisújszálláson, augusztus 20-án a
magyar államalapítás és Szent István
királyunk ünnepén. Beszédében, Kovács
Lehel István a történelem fintorának
nevezte, hogy 1241 előtt földrajzilag na
gyon közel éltek a hétfalusi csángók és a
kunok, ám ellenséges viszont folytattak,
most pedig földrajzilag távol élnek, ám
lelkükben barátságot ápolnak.
*
Kisújszállási testvériskoláink bútorzattal
támogatták a Zajzoni Rab István Közép
iskolát. Az Arany János Református Ál
talános Iskola 4 szekrényt és 26 padot, a
Kisújszállási Református Egyházközség
26 padot és 2 tanári asztalt, a Móricz Zsig
mond Református Gimnázium, Szak
középiskola és Kollégium pedig 12 padot,
1 tanári asztalt, 24 széket, 1 íróasztalt és
1 szekrényt adományozott iskolánknak. A
bútorokat Papp Árpád igazgató hozta el.
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Szeptember 14-én ünnepi műsor
keretei között került sor a Zajzoni Rab
István Iskola óvodakertjének avató
ünnepségére, amelyen az óvodások
színdarabbal, versekkel és énekek
kel köszöntötték az egybegyűlteket,
Kovács Lehel István és Géczi Gellért
alpolgármester, valamint Máté Éva
Emese az intézmény fontosságára
hívták fel a figyelmet, valamint kiemel
ték, hogy Brassó megye legkorszerűbb
magyar óvodájában, napközijében
tanulhatnak a gyermekek.
*
Szeptember 16-án került sor a cser
nátfalusi evangélikus templomban
a Zajzoni Rab István Középiskola
ünnepélyes tanévnyitójára, amelyen
bemutatkozott az iskola új igazgatónő
je, Székely Melinda. Az iskola tanulói
birtokukba vették az új épületszárnyat,
melyet korszerű bútorzattal rendeztek
be.

származó gyermekek is vannak.
Az óvónők ismeretei alapján, valamint
a PRAI becslései, az elmúlt évek folya
matai alapján megpróbáltuk modellezni
a rendszert, mégpedig úgy, hogy egy
legrosszabb és egy legjobb eset-modellt
állítottunk fel, figyelembe véve azt is, hogy
esetleg a román óvodákban lévő magyar
gyerekek is négyfalusi magyar iskolákba
fognak iratkozni.
Becsléseink szerint ezek a számadatok
így fognak majd alakulni: a legrosszabb
esetben valószínűsíthetően négyfalusi
magyar iskolákban fognak majd iratkozni
2014-ben 22-en, 2015-ben 16-an, 2016ban 18-an, 2017-ben pedig 12-en (ha
figyelembe vesszük az óvodába még be
nem iratkozottakat, ez a szám felmehet
16-ra).
A legjobb esetben így alakulnak a szá
mok: 2014-ben 32-en, 2015-ben 22-en,
2016-ban 26-an, 2017-ben pedig 15-en
(vagy ez a szám esetleg felmehet 21-re).
A tanügyi törvény rendelkezéseinek
értelmében (53. cikkely) az elemi okta
tásban egy osztály átlagban 20 tanulóból
állhat, nem kevesebből, mint 12-ből, és
nem többől, mint 25-ből.
Ebből az következik, hogy párhuzamos
osztályokat 24–50 közötti tanulólétszám
esetén lehet indítani, vagyis, ha ezek a fo
lyamatok továbbra is ilyenformán alakul
nak, akkor a legjobb esetben 2015-ben
és 2017-ben nem tudunk Négyfaluban
két párhuzamos magyar előkészítő
osztályt indítani, a legrosszabb esetben
pedig már 2014-ben sem, sőt 2016-ban
sem! Tehát a bácsfalusi osztálymegszű
néshez hasonlóan vagy a Zajzoni Rab
István Középiskolában, vagy a George
Moroianu Középiskolában már jövőben,
vagy ha nem akkor 2015-ben felszámo
lódna egy előkészítő osztály.
Mi lenne a megoldás?
Stratégiai szempontból a megoldás
mindenképp a Zajzoni Rab István Közép
iskola és a George Moroianu Középiskola
magyar tagozatának az adminisztratív
összevonása lenne, kialakítva Négyfa
luban egy egységes magyar oktatási
intézményt, amelyhez másodig lépésként
a tagozatos óvodák magyar csoportjai,
sőt 3–4 éven belül Háromfalu, de Bo
dola tagozatos intézményeiben működő
magyar csoportok is csatlakozni tud
nának, létrehozva így egy önálló magyar
tanintézményt az egész Hétfalu számára,
amely bölcsődei szinttől az érettségiig
magyar oktatást tudna biztosítani a hét
falusi gyermekek számára.
Ezt természetesen csak adminisztra
tív összevonás lenne, ami azt jelentené,
hogy amíg csak lehet tartani a létszámot,
az osztályok helyben maradnának (a
hosszúfalusiak az evangélikus egyház
épületében stb.), és ameddig csak lehet
párhuzamos osztályokat indítanánk.
A tanügyi törvény 53. cikkelyének (3)
bekezdésében az áll, hogy azokon a te
lepüléseken, ahol igény van a kisebbségi
nyelveken folyó oktatásra, a minisztérium
döntése alapján kisebb létszámú osztá
lyok is működhetnek, mint a megad
 ott
törvényes minimum. Viszont telepü

lésenként csak egy kisebbségi iskola
(vagy osztály) működhet, ha nincs elég
gyerek. Két vagy annál több osztály mű
ködtetéséhez szükségesek a törvényes
létszámok.
A jogilag és adminisztratívan egysé
ges és önálló magyar iskola biztosítani
tudná a kellő létszámot, az osztályok
működését – nem kell elfelejteni azt
sem, hogy hatalmas tartalék lenne, ha
a román iskolákba iratkozandó magyar
gyerekeket meg lehetne nyerni a magyar
oktatás számára. Egy önálló magyar is
kolahálózat jobban együtt tudna működni
más civil szervezetekkel is, lehet például,
hogy az évek óta kihasználatlanul álló
bentlakást is hatékonyan működtetni
lehetne, vagy külső szakemberek, támo
gatók bevonásával délutáni programokat,
közös foglalkozásokat lehetne szervezni
a hátrányos helyzetű tanulóknak. Min
dezeket felerősítené az iskolahálózatok
országos szintű decentralizálása, és az
a lehetőség, hogy a helyi közösségek,
valamint a szülők nagyobb súlyt kapnak
az iskolai szintű döntések meghozatalá
ban. Ha egy intézményhez tartoznak az
osztályok, akkor már tervezni lehet! Meg
tudjuk vizsgálni, hogy hova kell gyere
keket irányítani, sőt az is megtörténhet,
hogy ha például sokkal több hosszú
falusi gyermek érkezik az előkészítő
osztályban, akkor az osztály Hosszú
faluban indul, ha pedig több türkösi vagy
csernátfalusi jelentkezik, akkor az osztály
Csernátfaluban indul.
Az identitásunk megőrzésének elsőd
leges feltétele az önálló magyar oktatás.
Nagyon egyszerű esetektől, például a
magyar zenét sugárzó sulirádiótól kezdve
az anyanyelven zajló versenyeken, ve
télkedőkön át az értékrend-közvetítésig
nagy szerepe van a magyar iskolának.
Egy önálló magyar iskolában lehetőség
nyílik arra, hogy az adminisztrációban is
az anyanyelvet használjuk: a titkársággal
kapcsolatos teendőkben, belső iratokban,
üléseken, tanácskozásokon, vagy akár
az iskola vezetőségi tanácsának ülésén
is. A széleskörű anyanyelvhasználat
megkönnyíti a tanulók és a tanszemély
zet, adminisztratív személyzet kommuni
kációját (még az egyszerű magyar nyelvű
feliratok tekintetében is), arról nem is be
szélve, hogy a demográfiai tendenciákat
figyelembe véve, nem tudjuk megállítani
a magyarság számarányának 20% alá
esését, így meglehet, hogy az önálló
magyar iskola lehet Négyfaluban az
egyedüli intézmény, ahol széles körben
használhatja mindenki az anyanyelvét.
A jelenlegi adatok alapján a tagozatos
megoldás azért sem jó, mert a számok
azt mutatják, hogy épp az itt végzett
magyar óvodások vagy tanulók hagyják
el nagy többségükben Négyfalut, Bras
sóban folytatva tanulmányaikat, vagy
iratkoznak román tanintézményekbe.
Egy egységes, önálló magyar iskola
több garanciát tudna nyújtani, és több
lehetőséggel tudna élni, hogy a magyar
(vagy vegyes házasságból származó)
gyermekeket a magyar oktatás számára
nyerje meg.

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

