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Az idén is megszervezésre került
2015. május 30-án a Zajzoni Rab István
Középiskola kertjében a Szülők majáli
sa. Ez egy olyan rendezvény, amelyen
a 0–12 osztályos diákok vesznek részt
szüleikkel együtt. Hagyománnyá vált,
mert már ötödszörre rendezik meg ezt
az eseményt.
Kellemes programok várták a részt
vevőket. 10 és 11 óra között készítették
elő a tűzhelyeket, az asztalokat a szülők
osztályonként. 11 órától a 0–4 osztály
osok csapatai vetélkedtek. Minden
csapatban 6 gyerek volt. Különböző
próbákat kellett teljesíteniük. A nyertes
csapat a Menő Manó volt, tagok:
Gires-Albert Kriszta, Márk Zselyke, Vas
István, Kiss Balázs, Nagy Eszter, Stan
ciu Kacsó Abigél, Hajdú Anett, mind
elsősök. A gyerekek a következőkép
pen vélekedtek a versenyről: „Nekem
nagyon tetszett a verseny, érdekesek
voltak a próbák. A laskafűzés tetszett
a legjobban.” (Gires-Albert Kriszta), „Jó
volt részt venni a versenyen és az össz
es próba tetszett.” (Fóris Hajnalka), „Ör
vendek, hogy jelentkeztem a versenyre,
mert nagyon tetszett. A puzzle rakás
próba tetszett a legjobban.” (Bubla-Kiss
Balázs), „Nagyon jó volt a verseny,
kellemes volt a hangulat. Nekem a
mocsárban járás tetszett a legjobban.”
(Rab Andrea). A verseny közben már
készültek a finomabbnál finomabb
pityóka-, babgulyások, illetve sültek a
húsok. Eközben a Diáktanács stand
jánál a tagok által készített limonádét
és málnaszörpöt lehetett vásárolni. 13
órától került sorra a nagyobb osztály
osok csapatai közötti vetélkedés. Ah
ogy a kicsiknél is, a nagyoknál is vol
tak sport, tudási és logikai feladatok.
A nyertes csapat az eZRIvel… volt,
tagok: Bíró Barna VIII. o., Bözödi Júlia
VIII. o., Czoguly Mónika VIII. o., Deák
Tímea VIII. o., Kis-Budai Anikó VIII.
o., Köllő Hunor VIII. o. és Tóth Tímea
VIII. o. A nagyoknak is megvan a saját
véleményük: „Izgalmas volt a verseny,
de furcsa is, mert eddig mi, mint Diák
tanács, szerveztük a vetélkedőket, és
most pedig résztvevő voltam. Nekem
a logo quiz tetszett a legjobban a fela
datok közül.” (Dombi Orsolya), „Jól vol
tak megszervezve a feladatok, tetszett,
hogy voltak köztük leleményes felada
tok is és hogy megállították az időt, ha
csúszás történt, de nem tetszett az a
feladat, ahol ki kellett számolni a mac
skák és egerek létszámát egy békekon
ferencián, és hogy a sportfeladatokra
nem kaptunk plusz pontot.” (Sipos Em
ese), „Élveztem a próbákat, a csapat jól
összedolgozott, jó volt a hangulat köz
tünk. A labdavezetés tetszett a legjob
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ban.” (Székely Csongor Sándor)
A szülőknek és tanároknak is nagyon
jól telt. Lássunk egy pár véleményt:
„Örvendek, hogy idén is megszervez
ték a szülők majálisát. Lévén nyolcadik
osztálynak vagyok az osztályfőnöke,
nagyon jó alkalom volt még egy utolsó
összejövetelre a szülőközösséggel.
Mint anya azért is döntöttem úgy, hogy
részt veszek a majálison, mert a gyer
mek érzi, hogy a szülő mellette van,
jó alkalom a vélemény, tapasztalat
cserére, összekovácsolódik még job
ban a szülőközösség. Kötetlen han
gulat uralkodik ilyen eseményekkor,
és hozzájárul egy „nagy család” létre
jöttéhez, mert ez a hangulat mindig
erősíti az emberi kapcsolatokat. Jó lát
ni, hogy sok szülő megjelent párosával.
Remélem, hogy jövőre is megszervezik,
mert van igény rá.” (Gödri-Oláh Enikő),
„Azért döntöttem úgy, hogy idén is részt
veszek a majálison, mert a gyerme
keim mellett szeretnék lenni. Nagyon
jó volt a hangulat a szülők között, mert
odaadóak voltak. Szeretném, ha jövőre
is megszerveznék.” (Benedek Éva),
„A negyedik osztály közössége már a
szülőértekezleten lelkesen fogadta a
majális ötletét. A gyerekek is örültek,
sőt önállóan szervezkedtek, jelentkez
tek be a versenyekre. Öröm látni, hogy
majdnem mindenki eljött, és főzés köz
ben beszélget, szórakozik, jóízűen ne
vet. Én is nagyon jól érzem magam a
szülők között.” (Székely Edit)
Köszönjük Kovács Lehelnek, hogy
vállalta a majális megszervezését, a
program előkészítését. Ő így számol be
erről: „Azért döntöttünk úgy, hogy idén
is megszervezzük a szülők majálisát,
mert ez egy hagyományos rendezvény.
Már nagyon régen szervezzük, és
szeretnénk, hogy ez a rendezvényso
rozat fennmaradjon. Örvendek, mert
sok szülő támogatott. Sokat segített
Székely Gyöngyi, Gires-Albert Ildikó, a
pedagógusok, illetve a 7., 9., 10. osz
tályos diákok segítettek a 0–4 osztály
os csapatok bírálásában. Nem igazán
adódtak nehézségek, inkább egyes
szülők hozzáállásával van a gond. E
gyes szülőket kellene mozgósítani,
hogy ők is vállaljanak feladatokat. Jövő
re is meg lesz szervezve május végén
a szülők majálisa, ugyanezzel a struk
túrával.”
Miután mindenki elfogyasztotta ebéd
jét, sorra kerültek az előadások és
a díjazás. Fellépett a ZRI színjátszó
csoport, a Havadi néptáncegyüttes, a
kórus, a kicsik és nagyok furulyacso
portja, zongoráztak, énekeltek, szaval
tak.
(Folytatása a 2. oldalon.)

Kovács Lehel István

N é g y n y e lv ű F a l u t á b l á k
Négyfaluban
Identitásunk megőrzésének nélkülöz
hetetlen alapja múltunk, helytörténetünk
feltárása, s mint ilyen, településünk,
környezetünk helynévanyagának megis
merése.
A mai Négyfalu municípium egyko
ron négy önálló falu volt, 1950. novem
ber 8-án az 5-ös számú törvény írta
elő a négy falu egyesülését Săcele –
valószínűleg a săticele-ből (falvacskák)
– néven. A várost 1968 márciusában
első rangú várossá, 2000. július 11én, a 122-es törvény szerint pedig mu
nicípium léptették elő.
2001-ben Jónás András akkori al
polgármesterrel közösen mozgattunk
meg minden követ annak érdekében,
hogy a román állam hivatalosan is
elismerje, hogy Săcele magyar neve
Négyfalu. Ma is büszkén őrzöm dr.
Péntek János professzor úr, vala
mint a kolozsvári nyelvészeti tanszék
levelét, amelyben hivatalosan érvel
nek a Négyfalu elnevezés mellett. Régi
térképeket fénymásoltunk ki különböző
gyűjteményekből, s végül összeállt a
teljes dokumentáció, amelyet mind a
Román Akadémia, mind a Kormány is
elfogadott, és hivatalosan is Négyfalu
lett településünk magyar neve. A négy
falusi kétnyelvű helységnévtáblákat
2002. január 29-én sikerült felszerelni,
s Jónás András akkori alpolgármes
terrel közösen örömmel felügyeltük a
munkálatokat.
Tavaly, Ferencz Csaba sepsiszent
györgyi újságíróval beszélgetve merült
fel az az ötlet, hogy Négyfaluban jelöljük
meg az egyes falvak határait, tegyük ki
a falvak helynévtábláit, mégpedig négy
nyelven, románul, magyarul, németül,
valamint latinul jelenjenek meg ezek a
nevek. Így a nem idevalósi is pontosan

tudhatja, hogy milyen falvakból áll
Négyfalu, s hol kezdődnek / végződnek
ezek. Igaz, a faluhatárok, amelyeket va
lamikor egy-egy patak jelzett mára már
elé bonyolulttá váltak, s a befödött pata
kok miatt már csak az egyházközségek
őrzik híveik nyilvántartásában a falvak
határait, s bizony megesik az is, hogy
a határ az utca közepén vonul. Például
Csernátfalu / Hosszúfalu esetében a
Hátulsó utca bal oldala Hosszúfalu,
jobb oldala Csernátfalu, hasonlóan a
Tramváj utcában, vagy Bácsfalu és
Türkös határán is.
2014 júniusában terveztük meg a fa
lu-névtáblákat, minden táblán egy-egy
jellegzetességet emeltünk ki. Bácsfalut
egy kereszt jelképezi. Mind a magya
rok, mind a románok számára fontos
jelkép ez. Dr. Papp Béla írja emlékiratai
ban: „Gyermekkorunkban hasonló nagy
esemény volt húsvét harmadnapján
rendezett ünnepélye a falu férfi lako
sainak. Közülük vagy 20-30-an vettek
részt az ezen a Kuka-ünnepélyen,
amikor is felöltözve különböző rendetlen
ruházatban álarccal a fejükön, bottal a
kezükben üvöltve mentek az utcákon
ijesztő hangulatot keltve a járókelők
és nézők seregében. A kukák menete
a falu Bolnok felé vezető útnak egy
kiemelkedő pontján elterülő Crucea
téren gyülekezett hangos üvöltések mel
lett, amikor együtt volt az egész sereg
megkezdődött a kukák tánca nagy
üvöltés és kiáltás, vidám bohóckodások
mellett táncoltak egy jó darabig. Utána
csapatostól vonultak lefelé, útközben
bementek rokonaik, barátaik udvarába,
ahol énekelve köszöntötték a ház népét,
miközben jókedvvel elfogyasztották a
házigazda enni és inni valóit.”
(Folytatása a 2. oldalon.)
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Díjazták a legszebb rajzot (I. díj Gom
bás Sándor II. o., II. díj Vass Ádám II.
o., III. díj Jónás Anita II. o.), a legfinom
abb gulyást (a III. osztály szülői csapa
ta), a legtisztább énekhangot (Benedek
Krisztina III. o. – ének, Gombás Sándor
II. o. – vers), a legjobb riportot (Székely
Anna Zsófia IX. o.) és azokat a csapa
tokat, amelyek a legjobban teljesítették

II. díj: Pindurok, III. díj: Villámcsapat,
IV. díj: Bajnokok; Nagyok: I. díj: eZRIv
el…, II. díj: Aranycsapat, III. díj: Szu
percsapat, IV. díj: Tőzsdecápák). Min
den versenyző kapott részvételi díjat.
A tombolán is sok tárgyat sorsoltak. A
gyerek, illetve felnőtt kategória nyerte
sei hasznos tárgyakkal térhettek haza.
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ELEMI OSZTÁLYOK
Projekt verseny, Down-kóros gyere
kek olimpiája, rajz és plakát (megyei)
Előkészítő osztály (E.o.): I. díj, felké
szítő: Csáka Mária, III. osztályból I. díj:
Péter Hunor Ottó, Jakab Katalin, Pantea
János Mátyás, Dumitrache Dávid, Sző
ke Noémi, Darko Robert, Benedek Bri
gitta, Benedek István, Berei Norbert,
Benedek Andir Zsófia, felkészítő: Benedek Káplár Ildikó.
Kányádi Sándor Szavalóverseny
(megyei) Bubla-Kiss Balázs E.o. III. díj
Csáka Mária, Mátyás Timea I. o. III. díj
Ádám Hajnalka, Gombás Sándor II. o.
II. díj Remán-Zippenfenig Erika.
Kriza János Mesemondó verseny
(megyei) Gombás Csongor E.o. III.
díj Csáka Mária, Gombás Sándor II.
o. II. díj Remán-Zippenfenig Erika,
Rab Andrea-Szilvia IV. o. III. díj, Köpe
Mária-Magdolna IV. o. III. díj Székely
Edit.
Őszirózsa Népdalverseny (megyei)
Nagy Eszter I. o. III. díj Ádám Hajnalka, Rab
Andrea-Szilvia IV. o. III. díj Székely Edit.
Rajzverseny (megyei) Kiss Brigitta
E.o. I. díj, Kiss-Istók Bettina E.o. III. díj
Csáka Mária, Mátyás Tímea I. o. III.
díj Ádám Hajnalka, Ionas Anita II. o.
II. díj Remán-Zippenfenig Erika, Jak
ab Katalin III. o. I. díj Benedek Káplár
Ildikó.
Fürkész – helyesírási verseny (me
gyei) Máté Janka II. o. III. díj Remán-Zippenfenig Erika.
Megyei Illusztrációs rajzverseny: Ma
ros és Olt népmonda (megyei) Kiss
Balázs I. o. I. díj Ádám Hajnalka, Ion
as Anita II. o. I. díj, Pünkösti Alexandra
II. o. III. díj Remán-Zippenfenig Erika,
Kovács András Apor III. o. I. díj, Bene
dek Krisztina III. o. III. díj, Ionás Kinga
III. o. III. díj Benedek Káplár Ildikó, An
tal Andreea-Gabriela IV. o. II. díj, Rab
Andrea-Szilvia IV. o. II. díj Székely Edit.
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
Kriza János Balladamondó, Bal
ladaéneklő és Mesemondó Verseny
(megyei) Kósa-Székely Kincső V. o. I.
díj, Gosuly Kinga X. o. I. díj, (országos)

Kósa-Székely Kincső V. o. I. díj Simon
Enikő.
Madách Imre Irodalmi és Műveltsé
gi Csapatvetélkedő (megyei) Gosuly
Kinga X. o. III. díj Simon Enikő, Szász
Gyöngyi XI. o. III. díj, Miklós Botond
XI. o. III. díj Hochbauer Gyula, Gyerkó
Sámuel XII. o. III. díj, Szitás Ferencz
XII. o. III. díj Simon Enikő.
Mikes Kelemen Magyar Nyelv és
Irodalom Tantárgyverseny (megyei)
Kósa-Székely Kincső V. o. II. díj, Sipos
Zsuzsa VI. o. I. díj Simon Enikő.
Fürkész helyesírási és nyelvhely

(Folytatás az 1. oldalról.)
„Időközben még a régi időkben miután
a kuka ünnepség kezdett elfajulni,
botrányos jeleneteknek vált az okozó
jává, az elöljáróság a csendőrség utján
betiltotta a kuka-ünnepség megtartását,
de azért még egy pár éven keresztül
csak megpróbálták az ünnepség me
grendezését, rendszerint fiatalabb if
jakat vagy gyermekeket küldtek ki a
terep kikémlelésre, hogy vajon jönnek-e
a csendőrök. Ha aztán hírül vették, a
csendőrök közeledtét akkor gyorsan
elillantak, levetették kuka ruházatukat,
gyorsan átöltöztek, amire a csendőrök
megérkeztek, nem láttak kukákat sehol,
hiába jártak házról-házra, vagy jól elbu

jtatták, hogy nem találtak rájuk.”
Türkös jelképe az ekevasas csángó
ház, Csernátfalué természetesen a
Hunyadi-kehely, Hosszúfalué pedig a
kettős ereszű csángó kapu, hisz itt ma
radt meg a legtöbb közülük, sajnos ma
már csak román házaknál.
Decemberre készültek el a he
lynévtáblák, a hideg beköszöntése miatt
nem lehetett az oszlopokat bebetonozni,
erre csak idén májusban került sor.
Géczi Gellért alpolgármesternek és
magyar tanácsosainknak köszönhető
en, íme, állnak már ezek a négynyelvű
falu-névtáblák, s általuk generációk
emlékezetében őrződnek majd meg az
egykor volt faluhatárok.

ességi verseny (megyei) Fóris Noémi
V. o. dicséret, Sipos Zsuzsa VI. o. III. díj
Simon Enikő.
Simonyi Zsigmond helyesírási ver
seny (megyei) Sipos Zsuzsa VI. o. III.
díj Simon Enikő.
Aranka György Nyelv- és Beszéd
művelő Verseny: (országos): Édes any
anyelvünk Dombi Orsolya IX. o., Szép
magyar beszéd Székely Anna-Zsófia
IX. o., Versben bujdosó Gosuly Kinga
X. o. Simon Enikő.
FÖLDRAJZ
Légköri jelenségek és időjárásvál
tozás regionális Gosuly Kinga X. o. I.
díj, Jónás Henrietta XI. o. I. díj Regman
Zsuzsa.
MATEMATIKA
Zrínyi
Ilona
Matematikaverseny
(megyei) Chiric David II. o. II. díj, Ion
as Anita II. o. III. díj, Csapat II. o. I. díj
Remán-Zippenfenig Erika, Kovács An
drás Apor III. o. III. díj Benedek Káplár

Ildikó, Deák Anikó IV. o. I. díj, Antal An
dreea-Gabriela IV. o. III. díj, Csapat IV.
o. I. díj Székely Edit.
Matematika Körverseny, 43. forduló,
Brassó regionális Deák Tímea VIII. o. I.
díj Papp Árpád, Miklós Botond XI. o. I.
díj, Székely Csongor VII. o. III. díj, Si
pos Emese IX. o. III. díj Miklós Melinda.
Matematika Körverseny, 44. forduló,
Segesvár regionális Kiss-Istók Dávid
VII. o. II. díj Miklós Melinda, Deák Tí
mea VIII. o. II. díj Papp Árpád.
Zsidó Donát Matematikaverseny,
Brassó (megyei) Balázs Zoltán V. o. III.
díj Papp Árpád, Kiss Istók Dávid VII. o.
III. díj, Székely Csongor Sándor VII. o.
dicséret Miklós Melinda, Deák Tímea
VIII. o. dicséret Papp Árpád.
Erdélyi Magyar Középiskolák (orszá
gos) Matematikaversenye, Beszterce
(országos) Miklós Botond XI. o. dicséret
Miklós Melinda.
(Folytatása a 3. oldalon.)

Feladat a III.-IV. osztályosok számára a Szülők majálisán: Ha helyesen fejtitek meg az alábbi keresztrejtvényt, megtudhatjátok melyik hónapban született és melyik hónapban, valamint hol halt meg iskolánk névadója.
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(Folytatás a 2. oldalról.)
Magyar Középiskolák Nemzetközi
Matematikaversenye, Szabadka, Szer
bia (nemzetközi) Miklós Botond XI. o.
dicséret Miklós Melinda.
Zrinyi Ilona Matematikaverseny (me
gyei) Deák Anikó IV. o. I. díj, Antal An
dreea-Gabriela IV. o. III. díj Székely Edit,
Sipos Zsuzsa VI. o. III. díj Papp Árpád,
Kiss Istók Dávid VII. o. III. díj, Kovács
Eszter Apolka VII. o. dicséret, Balázs Mi
hály VII. o. dicséret, Csapat VII. o. I. díj,
Sipos Emese IX. o. II. díj, Miklós Botond
XI. o. I. díj Miklós Melinda.
Zrinyi Ilona Matematikaverseny dön
tő, Pécs, Magyarország (nemzetközi)
Miklós Botond XI. o. dicséret Miklós
Melinda.
Kenguru Matematikaverseny regio
nális Máté Zselyke I. o. I. díj, Mátyás
Tímea I. o. I. díj, Tureac Tikosi Andrea I.
o. II. díj, Köpe Szabolcs I. o. II. díj, Kiss
Balázs I. o. II. díj, Vas Erik István I. o. II.
díj, Farkas Izabella I. o. II. díj, Márk Zse
lyke I. o. III. díj, Stanciu Kacsó Abigél I.
o. III. díj, Nagy Eszter I. o. III. díj, Tóth
Róbert Daniel I. o. III. díj, Hajdu Anett I.
o. III. díj, Munteanu Galiu David I. o. III.
díj Ádám Hajnalka, Chiric Dávid II. o. II.
díj, Vas Ádám II. o. II. díj, Ionas Anita II.
o. II. díj, Miklos György László II. o. II.
díj, Máté Janka II. o. III. díj, Gocsman
Gabriela II. o. III. díj, Székely Raul-Zsolt
II. o. III. díj, Kocsis Norbert II. o. III. díj
Remán-Zippenfenig Erika, Benedek
Krisztina III. o. II. díj, Bódi Robert III. o.
III. díj, Dumitrache Robert III. o. III. díj,
Szőke Noémi III. o. III. díj, Dumitrache
Dávid III. o. III. díj, Antal Bíró Zsófia III.
o. III. díj, Ionás Kinga III. o. III. díj, Ben
edek Brigitta III. o. III. díj, Jakab Katalin
III. o. III. díj, Kovács András Apor III. o.
III. díj, Pantea János Mátyás III. o. III. díj,
Darkó Róbert III. o. III. díj, Berei Norbert
III. o. III. díj, Benedek István III. o. III.
díj Benedek Káplár Ildikó, Antal-Iakab
Naomi IV. o. I. díj, Deák Anikó IV. o. II.
díj, Gödri Szabolcs IV. o. II. díj, Balázs
Emma IV. o. III. díj,Maróti Szilárd IV. o.
III. díj, Miklós Alpár IV. o. III. díj, Rab An
drea-Szilvia IV. o. III. díj, Vas Márk IV. o.
III. díj Székely Edit, Miklós Botond XI. o.
101,75 Miklós Melinda.
BIOLÓGIA
Téli Madaraink – nemzetközi ter
mészetismereti verseny, Seregélyes,
Magyarország nemzetközi Sipos Zsuz
sa VI. o., Székely Szende VI. o., Kovács
Izabella Andreea VI. o., Gál Janet VI. o.
Hlavathy Zsuzsanna.
FIZIKA
Öveges József-Vermes Miklós fizika
verseny, Brassó – Megj: Miklós Boto
nd továbbjutott az országos döntőre
(megyei) Deák Tímea VIII. o. II. díj, Kiss
Budai Anikó VIII. o. I. díj, Miklós Botond

XI. o. I. díj, Kovács Eszter Apolka VII. o.
I. díj Simon Ildikó.
Alfa és omega fizikaverseny – Megj:
Székely Csongor továbbjutott a re
gionális döntőre (megyei) Székely
Csongor VII. o. I. díj Simon Ildikó.
ROMÁN NYELV ÉS IRODALOM
Olimpiada de Limba şi Literatura
Română – Megj: Megj: Miklós Botond
továbbjutott a megyei szakaszra, ahol
99 pont teljesítménnyel 1 pontra volt az
országos döntőtől (municipal) Miklós
Botond XI. o. I. díj Leonte Ana-Maria.
ANGOL
Olimpiada de limba engleza faza ju
deteana (megyei) Miklós Botond XI. o.
II. díj Török Beatrix.
SAKK
Logic64 sah (megyei) Jakab Zoltán V.
o. II. díj, Gombás Sándor II. o. I. díj Antal Attila László.
„Európa nap” sakkverseny, Négy
falu – Megj: Az egész régióban csak
a Zajzoni Rab István Középiskolában
működik sakkoktatás úgy, hogy jegyet
kapnak sakkból a naplóba. (megyei)
Gombás Csongor E.o. I. díj, Miklós
László II. o. III. díj, Jakab Zoltán V. o. I.
díj, Buzogány Nórbert V. o. II. díj Antal
Attila László.
IOIOS Kupa, 2-es iskola regionális
Chiric Dávid II. o. I. díj, Miklós György
László II. o. II. díj, Gombás Csongor
E.o. II. díj Antal Attila László.
RÁDIÓ
Cine ştie, câştigă!, Radio România
Cultural (országos) Gosuly Kinga X. o.
II. díj Hochbauer Gyula.
SPORT
Foci: Memorialul „Ion Vulcănean”
regionális Chiric Dávid (csapat, ACS
Tâmpa 2006) II. o. III. díj Adrian Brănescu.
MEGYEI, REGIONÁLIS ÉS NEMZETKÖZI VETÉLKEDŐK, TESTVÉRISKOLAI KAPCSOLATOK, IFJÚSÁGI
VERSENYEK
Kisújszállási Arany Napok (nemz
etközi) Rab Andrea-Szilvia (népdal) IV.
o. I. díj, Antal-Iakab Naomi, Fejér An
drás, Kendi Bálint, Rab Andrea-Szilvia
(furulya) IV. o. II. díj, Rab Andrea-Szilvia
(vallás) IV. o. I. díj Székely Edit, KissIstók Dávid (angol) VII. o. I. díj Török
Beatrix, Balázs Mihály (versmondó) VII.
o. II. díj Hochbauer Gyula, Kovács Esz
ter Apolka (Bibliai Történetmondó) VII.
o. III. díj Gödri-Oláh Enikő, Négyfalusi
furulyacsoport: Sipos Zsuzsa, Kovács
Eszter Apolka, Kiss-Istók Dávid VI.-VII.
o. III. díj András Csilla
Március 15. Mozgóverseny nemz
etközi Aranycsapat VI.-VII.-VIII. o. I. díj,
Hazafutók csapat: Kovács Eszter Apol
ka, Kiss-Istók Dávid, Balázs Mihály, Pál
Eszter VII. o. II. díj Bálint Ildikó.

Programunkat ebben a tanévben is a
Balassi Intézet támogatta.
A hétfalusi magyar népmesékre
épülő tevékenységeinkkbe mintegy 106
gyermek (19 óvodás, 42 0–IV. osztály
os gyerek, 40 V–VIII. osztályos, 5 IX–X.
osztályos) kapcsolódott be 14 pedagó
gussal (6 óvónő, 6 tanítónő, 2 tanár és
a programszervező).
A környék iskolái közül sikerült bev
onnunk a programba: A Zajzoni Rab Ist
ván Középiskola valamennyi tagozatát,
óvodáját, a brassói 2-es számú iskolát,
a négyfalusi 1-es és 3-as számú óvodát,
a George Moroianu Középiskolát, sep
siszentgyörgyi, oltszakadáti, alsórákosi,
olthévízi, brassói gyerekeket, a Brassói
Áprily Lajos óvodát, a Brassói 13-as
számú óvodát.
A program sajátos eszközeivel minte
gy 60 népmesét (a hétfalusi, a székely
és a magyar mesekincsből) aktivizál
tunk. A legtöbbet a mesemondó mara
tonon, 4-et a színjátsszókkal (Mátyás
király aranyszőrű báránya, A csaló vándorló legények, A szabó és az óriások,
Erős János).
A tanévet átívelő időt sokrétűen
használtuk ki: megismerkedtünk a
mesékkel, az ismertekhez még kö
zelebb kerültünk, szöveget tanultunk,
különböző beszédhelyzetekben gya
koroltuk a nyelvi viselkedést, szere
peket dolgoztunk ki, a játékfordulatok
hoz változatokat, „díszlet-szerepeket”,
szerepcserés játékokat próbáltunk ki,
és idén először szerkesztettünk a nép

mesék világába bevezető interaktív
játékot a szerepjáték elé.
A mesejátszásban résztvevők a
kiszállások alkalmával ismerkedhettek
saját településükhöz közeli s távolab
bi magyarlakta kisvilágokkal. Az idéni
program Alsórákossal, Oltszakadáttal,
Kerccel tágította a résztvevők számára
a bejárt szülőföldet, s negyedik éve
működve alkalmunk volt visszatér
ni Sepsiszentgyörgyre, Fogarasra és
Olthévízre.
Oltszakadáton az itteni szórvány
konokan őrzött hagyományairól hall
hattak, Kercen a ciszterciekről, s ezek
dél-erdélyi és barcasági működéséről,
Alsórákoson a Bethlenekről, az 184849-es szabadságharc itteni eseménye
iről, Olthévízen a Hallerekről.
Élményszerű volt a közönséggel is
találkozni: a sepsiszentgyörgyi Gödri
Ferenc Általános Iskola tanulóival,
az olthévízi iskolásokkal a szabadtéri
színpadról, a rákosiakkal a tornaterem
ben, a szakadátiakkal az evangélikus
parókia udvarán, iskolatársainkkal és
szüleinkkel a Szülők Majálisán, Brassó
megye verskedvelő kisiskolásaival a
Kányádi Sándor Szavalóversenyen, a
mesemaraton résztvevőivel a néprajzi
múzeum udvarán.
Valamennyi helyszínen vendégsze
retettel fogadtak. Pedagógusok és
lelkészek értelmét látják programunk
nak, a gyermekek pedig érdeklődéssel
követik, s ahol tehetik, szívesen bekap
csolódnak.
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Dr. Bencze Mihály

Az Alpok

és a

Himalája

k a p c s o l ata
(Folytatás előző lapszámunkból.)
A pakisztánitól eltérő módon a magy
aroknál is megtalálható ereszkedő pen
taton dallamok jellemzőek dalaikra.
Tibetben, zhongguo = csángó falu
is található, oz ottani nyelvjárás sze
rint összefügg a kun = nap szóval.
Reméljük, hogy Körösi Csoma Sán
dor titkosított irataiból a csángó faluról
több minden kiderül. A kínai középbi
rodalom megnevezésében is többször
előfordul a chang, csángó szó. Hason
lóan a Tarim-medencében, és persze
Ujguriában is. Csángó nevű helységek
ből mimiák is előkerültek. Kinában
ismert a cseng kisebbség. A hunzák
népviseletében, és a barcasági csángók
népviseletében rengetek közös vonás,
és jelképrendszer található. Az Andok
hegyein élő ősi indiánok, valamint a
maják nepviseletében is megtalálhatók
ezek a hun-szkíta közös csángó szim
bólumok.
A Zulfikar Ali Bhutto vezette paki
kormány 1974 végére megszállta és
bekebelezte Nagar és Hunza her
cegségeket. A nemzetközi fölháborodás
elmaradt. De ami még ennél is súlyos
abb, Hungária, azaz Magyarország tilt
akozása is hiányzott! Cserben hagytuk
messzeszakadt véreinket.
A Val d’Anniviers-i hunok, a Svá
jc déli részén, a Wallis kanton Sierre
városának közelében laknak, völgyük
a Rhône folyótól indul, és felnyúlik a
Matterhorn csúcsáig. Attila, a catalau
numi síkon 451-ben vívott ütközet után
visszavonult Pannoniába, a főseregtől
leszakadt egyik hun csapattöredék el
vonult a Rhône völgyéből nyíló, elzárt
mellékvölgybe. A völgyben lakók test
alkata, élettani jellemzői, markerjegyei,
rovásírása, népművészete, életfái, tu
lipánjai, kopjafái, ételkultúrája és nyelve
átvészelte az évszázadok viharait, és
részben még ma is tanulmányozható,
dokumentálható. Kiszely István antro
pológus által 1996-ban írt A svájci „hun
völgy” című tanulmány, valamint az
1781-ben a genfi székesegyházkán
tora, Mark Theodor Bourrit által, az
Alpokról írt könyvében is szerepelnek
a völgyben lakó népek hun eredetét
feltételező kijelentések. Horváth Mihály
külföldre emigrált magyar lelkész 1853ban járt a völgyben, a következőket
írta: „Azt gyanítják, hogy a régi hunok
utódai. E kis törzs Wallis kantonban
lakik, mintegy 4-5000 lélekből áll, ma
guk is a hunok utódainak tartják magu
kat, s sajátságos nyelven beszélnek,
de máskülönben a szomszéd vidékek
népeitől alig különbözteti meg őket va
lami. Majdnem mindnyájan világoskék
vagy szürke, zöldesbe játszó szeme

kkel, szőke vagy barna hajjal, széles
csontos homlokkal, kissé kinyomuló
járomcsonttal bírnak. Orruk közönség
es, álluk széles, s nyakuk erős és vál
laik kiemelkedők, de átlag alacsony ter
metűek. Nyelvük, mely most a francia
nyelv s műveltség gyors terjedése köv
etkeztében kiveszésnek indult, egye
tlen európai nyelvhez sem hasonlít, de
alaposan eddig nem is ismertették, va
lamint szokásaikat sem, de ami világra
jutott, az saját mondásaiknak hitelét
némileg valószínűvé teszi. Különösen
érdekes adat, hogy temetkezésnél a
halott mellett több óra hosszat sírnak
és üvöltöznek s a temetés után hosszú
élénk tor következik, s hogy végre a la
kosoknak nagy hajlamuk van a kóborlás
ra. Néhány helynév egészen magyar
hangzású, mint Penszék, Kuimez, Luk,
Náva, Návaszék, Kalló, Barma, Feja
stb. Nagy kár volna, ha e nyelv előbb el
pusztulna, mielőtt azt szakértők egész
részletességgel tanulmányozhatnák”.
(Megjelent A Föld és Népei című kötet
ben 1881-ben). Horváth Mihály volt az
első, aki Vissoie községben a legrégibb
anyakönyvet megtalálta, amely a völgy
legrégibb családneveit tartalmazza
1682-1700 között. Ezek közül 50 oly
an nevet talált, amely hasonló a mag
yarokéhoz. Ilyenek: Bartha, Bond (a
Székely Krónikában férfinévként szere
pel), Rua (Attila nagybátyjának a neve),
Kálló (már a Székely Krónikában is
szerepel), stb. A völgyben valamennyi
családnak külön jele volt; ezt rajzolták
a sírkeresztekre, az erdők fáira, az ál
latok nyakára. Bernard Savioz lerajzol
ta, lefényképezte, rendszerezte ezeket
az ősi családjeleket: közülük többnek
a hangértéke azonos a hun-székely
rovásírásból ismert jelekével. Jean-Jea
ques Rousseau is írt a helyiek kirívó
vendégszeretetéről, mely – szerinte
– a környék lakóit nem kimondottan
jellemezte akkoriban, valamint a hel
yiek szorgalmáról és szerénységéről
is beszámolt művében. A völgy he
lységnevei magyarosak: Grimentz (Gri
menc), Vissoie (Viszoj), Ayer (Ajer),
Luc (Luk), Pinsec (Penszék), Moyoux
(Major). Hideo Matsumato professzor
által elvégzett vérmintákon alapuló ku
tatás szerint az „őslakosok egy része
belső-ázsiai markerű, azaz vérsavójuk
olyan speciális immunanyag-megosztást mutat, amely Európa népeire nem
jellemző”.
Ez a nép valaha hun–magyar nyelvet
beszélt, s ez a nyelv egészen a 16. száz
adig fennmaradt. Ma már csak töredékei,
átformált emlékei és származékai élnek,
de jelenléte most is tapintható.
(Folytatjuk.)
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