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Pa p p Á r pá d a j á n l á s a
E z ü s t gyo pá r - d í j r a
Papp Árpád matematikatanár
Négyfaluban a Zajzoni Rab István
Középiskolában.
Pedagógus pályáját 1982-ben
kezdte a Négyfalusi 7-es Számú
Általános Iskola román tagozatán,
ahol egy év megszakítással tanított
az 1990-es fordulatig.
Az 1986–87-es tanévben a 6-os
Számú Iskolába helyezték át, s akkor próbálták meggyőzni, hogy
vállalja el egy olyan új, románmagyar tagozatos iskola igazgatóságát, amelyikbe beolvasztották
volna Négyfalu egyetlen magyar
tannyelvű iskoláját, a 3-ast, de ő
nem vállalta. Határozott nemzeti
elkötelezettsége nem engedte, hogy
kihasználják egy magyar intézmény
elsorvasztására.
1988-tól két tanévben a 7-es Általános Iskola aligazgatója. Ebben a
tisztségben az iskola magyar tagozatának működéséért vállalt felelősséget.
1990-ben áthelyezték az akkor
létrehozott magyar tannyelvű középiskolába, a Zajzoniba, ahol ekkortól két tanévig aligazgató, majd
1996 és 2013 augusztusáig igazgató. Aligazgatóként Kovács-Kalit
Előd igazgató mellett kialakult
benne az önálló magyar tannyelvű
iskola közösségi szerepköre a barcasági szórványhelyzet feltételei
között. A magyar iskolázás itteni
hagyományaira alapozva meg kellett határozni a magyar tannyelvű
középiskola státusát, s elfogadtatni
ezt a helybeli magyarsággal, a többségi románsággal és az intézményi
hierarchiával is. A céltudatos munkát megzavarták az alattomosan felerősített ellenvélemények a moldvai
csángó gyermekek beiskolázásával
kapcsolatosan. Határozott emberi
tartást igazol az iskolaigazgatók akkori vészhelyzetben tanúsított magatartása.
Igazgatóként két irányban is érvényesül közösségi elkötelezettsége:
vállalja az intézményvezetés személyes felelősségét, és elvszerűen

igyekszik felszabadítani a tantestülete közössége javára gyümölcsöztethető energiáit.
Szakmai előhaladása fegyelmezett, öntudatos, céltudatos: 1997ben szerzett I-es fokozatot. Ehhez
olyan szakismereteket kapcsolt különböző továbbképzőkkel, amelyek
segítették további munkáját, tudását korszerűsítették: cambridge-i
angol nyelvvizsga 2009-ben, Tanügyi intézmények vezetése – kommunikáció – számítógépes eljárások
2007–2008, Korszerű matematikatanítás 2012-ben, Metadidaktikai
ismeretek 2014-ben. Jó gyakorlati
érzékkel szakmai pályáján sikerült
kiválasztania a kötelezőből a hasznosat.
Szakmai sikerei a Zajzoni Rab István Középiskolával kapcsolatosak.
2009-től a testvériskolai kapcsolatok hatékony ápolásáért Kisújszállás város tiszteletbeli polgára.
E cím annak az elismerése is, hogy
voltak olyan esztendők, amikor a
Kisújszállás–Négyfalu testvérvárosi kapcsolat csak iskoláink közötti
hatékony szakmai és emberi együttműködésben élt.
Az általa 17 éven keresztül vezetett oktatási intézmény munkájának
elismeréséért 2011. szeptember 25én Zajzoni-díjban részesült.
Öt térségbeli magyar iskolát ös�szefogó Matematikai Körverseny
egyik szervezője. Diákjaival és
munkájával részt vett a Zrínyi Ilona Nemzetközi Matematika Versenyen, a Zsidó Dónáth Erdélyi
Magyar Matematika Versenyen, a
Kenguru matematika-versenyen,
a Csillagszerző matematika-versenyen. Sok esetben tétel- és feladatjavasló, legtöbb esetben javítótanár is:
számos díj, dicséret, sok résztvevő
tanuló, szakmai és emberi kapcsolatok tágabb térségünk iskoláival,
pedagógusaival, diákságával.
Évente részt vett matematikatanárként a képességvizsgákon, és nagyon sokszor tagja vagy a magyar
tanulókról felelő alelnöke a bizott-

ságoknak (Kőhalomban többször is,
Fogarason és sok brassói érettségiközpontban.) Többször nevezték ki
az országos előrehozott érettségi
(olimpikonok, sportolók) bizottságába: Bukarestbe, Ploiesti-re.
Iskolaigazgatóként fő céljai: az is
ko
lai hagyományteremtés, a helyi
hagyományok, a helyi kultúra ápolása, változatos tevékenységekkel a nevelést segítő légkör megteremtése,
megfelelő kapcsolatrendszer kiépítése, az iskolaépület és az intézmény
kiépítése, a szakirányokkal igazodni
a helyi igényekhez a lehetőség határai között, felekezeti és szakosztályok működtetése, együttműködés
az összes magyarságot képviselő
szervezetekkel (RMDSZ, RMPSZ,
HMMT, Barcasági Csángó Alapítvány, egyházak, püspökségek, minisztériumi államtitkárok, az anyaország képviselete), 2006 és 20012
között helyi RMDSZ tanácsos.
Kedvenc időtöltése a kertészet,
kisállat-tenyésztés, természetjárás.
Papp Árpád így vall hivatásáról:
Azt mondják, senki sem lehet próféta a

saját hazájában. Habár ismertem ezt
a mondást és elismertem az igazát, én
mégis mindig itthon akartam lenni,
nem akartam elhagyni a családi há
zat, a falut, sőt mindig visszavágytam
gyermekkorom iskolájába. Amikor ez a
vágyam valóra vált, nem gondoltam,
hogy milyen nehéz lesz itt helytállni,
mint pedagógus vagy mint iskolaveze
tő.
Megtapasztalhattam, hogy nagyobb
bátorság kell az itthonmaradáshoz, a
saját „hazádban” – helytálláshoz, mint
ahhoz, hogy nyakadba vedd a világot.
Az így alakult életpályámnak a lénye
gét a legjobban a következő gondolat
közelíti meg:
„Ez az élet igazi öröme: elhasználód
ni egy célért, amelynek nagyszerűségét
mi magunk ismertük föl, és teljesen meg
őrlődni, mielőtt még a szemétdombra
hajítanának bennünket: hogy természeti
erő lehessünk, ne pedig szenvedésekből
és fájdalmakból összerótt, önző, lázas,
nyomorult kis ember, aki panaszkodik,
mert a világ nem annak szenteli magát,
hogy őt boldoggá tegye.” George Bernard Shaw.

Czoguly Mónika Mária, ZRIK, XI. osztály

Egy csapatépítő hordaléka

Három évvel ezelőtt rájöttünk arra,
hogy a Zajzoni Rab István Középiskola diáktanácsának szüksége van útmutatásra, így fordultunk különböző
csapatépítőkhöz. Idén volt a harmadik
év, alkalom, hogy csapatépítőhöz folyamodtunk, mert nagyon hasznosnak
éreztük és mivel minden évben jönnek
új tagok fontos számunkra, hogy mi-

nél hamarabb összehangolódjunk, közös célra jussunk, mivel az iskolai év
rövid és sok mindent kell szerveznünk
az iskola diákjai számára, de nemcsak.
Az idéni csapatépítő 2017. november
4-én volt Tusnádfürdőn. A csapatépítő
tevékenységet a Tusnad Trustbuilding
cég biztosította.
(Folytatása a 2. oldalon.)
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Hétfalu

Kovács Eszter Apolka, ZRIK, X. oszt.

Színház
Az élet olyan, mint a színház,
Mindenki mást mintáz,
Jelmezt viselünk s maszk takar,
Itt mindenki mást akar.
Minden ember szerepet játszik,
S Isten a rendező,
De ha a játéknak vége,
Nem lesz védelmező.

Minden darabnak vége szakad,
S már senki sem akad,
Hogy elhúzza a függönyt s
lekapcsolja a lámpát,
A színpad ott marad, üresen és
árván.
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Kovács Eszter Apolka

Ő
A szemében lobog a tűz,
Haja illata a pokolba űz,
Pusztító vihar tombol szívébe,
S minden darabja egy gyönyörű
egész része.

Veres Emese-Gyöngyvér

N yo m d at ö r t é n e t i r i t k a s á g o k e gy
ko m ó d m é ly é n

Szent Mihály Napok, Nyomdatörténeti kiállítás
Az elmúlt évtizedek kutatómun- kori bácsfalusi kiadóhivatalból kekája során többször ért meglepetés, rülhetett oda. Erre a kérdésre, a mihogy miket is rejtenek a gyülekezeti kéntre már aligha kapunk választ.
irattárak, gyűjtemények. Lelkesedni Tény azonban, hogy a templom
tudtam, ha egy-egy 18. századi ur- egyik sekrestyéjében három fióknyi
bárium került elő, ha egy-egy ér- is van belőlük. Kisebbek, nagyobdekes dokumentum, egy rég nem bak, metszettek vagy éppen fényhasznált, de még leírásokból ismert képek dúcai. Három fióknyi egytárgy. Igaz, éppúgy elszomorított ház- és nyomdatörténet. Portrék
az ellenkezője is, amikor éppen egy lelkészeinkről, akiknek már a nevé18. századi anyakönyvünk tűnt el re sem emlékszünk, főleg, ha nem
az elmúlt években. Szerencsére ép- barcaságiak. Tudósításokhoz tartopen a kutatásokkal együtt járó tu- zó fényképek, amelyeknek eredetije
datosítás eredményeként már egyre sem maradt meg. Vagy a fejlécek,
ritkábban fordul elő hasonló meg- rovatcímek, címlapok dúcai. Némesemmisülés. Ráadásul az újonnan lyek olyan tökéletes minőségben
előkerülő vagy ismét a figyelem kö- maradtak meg, hogy akár ma is lezéppontjába kerülő dokumentumok, nyomatokat lehetne készíteni velük.
tárgyak értékét éppen az is növeli, Sajnos, vannak azonban olyanok is,
hogy rögtön a nagyközönség elé le- amelyeket már az ónpestis megtáhet tárni.
madott. Így a továbbiakban igen
*
fontos, hogy ezeket elkülönítsük az
Néhány évvel ezelőtt a türkösi épen maradottaktól, amelyeket digitemplomban megbújó anyagot talizálni és feldolgozni kívánunk.
néztem át. Elsősorban a magam
Néhány dúcot a Szent Mihályszámára, hiszen éppen az egyház- Napok keretében megrendezett
megye történetével foglalkoztam. tárlaton is bemutattunk a türkösi
Akkor már felfigyeltem néhány evangélikus egyház gyülekezeti
olyan nyomódúcra, amely az egy- termében. A kiállítást szerénynek,

ám annál nagyobb jelentőségűnek
mondhatjuk, ugyanis e nyomdatörténeti ritkaságok mellett kiállítottuk az Evangélikus Élet néhány
évszámát, amely a csernátfalusi
gyülekezeti levéltár tulajdona, és
pillanatnyi tudomásunk szerint
az egyetlen sorozat a Barcaságon.
További példányok találhatóak a
budapesti Evangélikus Országos
Könyvtárban, a budapesti Országos
Széchényi Könyvtárban, valamint
Kolozsváron az Egyetemi Könyvtárban. Mivel ezek az újságok többnyire rossz állapotúak a korabeli gyenge
minőségű papír miatt, már nem célszerű őket a fizikai valójukban forgatni. Éppen ezért az Evangélikus
Országos Könyvtár példányai már
digitalizált formában is elérhetőek a
Hungaricana állományban.
További sajtótermékként bemutattunk néhány Luther- és Csángó
naptárat. Szerencsére még igen sok
családban megtalálható egy-egy példány az említett naptárakból, akárcsak azokból a kisnyomtatványokból,
amelyeket szintén az Evangélikus
Élet kiadóhivatala jelentetett meg.
Így például vékonyka énekesfüzetek
vagy imádságoskönyvek.
Természetesen a kiállítás nem törekedett teljességre. Nem is tehette,
hiszen semmiféle sajtótermékünkből nem található egy teljes sorozat
egyik gyülekezetben sem. Az Evangélikus Élet mellékleteként megjelenő Gyermekvilágból csak Budapesten láttam, a szintén Bácsfaluban
szerkesztett Bukaresti Harangszóból is alig néhány példány található
Bukarestben. A kiállítás célja elsősorban az volt, hogy bemutassa az
újból és újból előkerülő érdekességeket, ritkaságokat, amelyek erdélyi, barcasági evangélikus múltunk
szerves részei. Ugyanakkor a kiállított tárgyak további feltárásra,
kutatásra buzdítanak, illetve a meglévő anyag feldolgozására, annak
karbantartására is köteleznek.

Czoguly Mónika Mária

Egy csapatépítő
(Folytatás az 1. oldalról.)
Mi 17-en mentünk tanár kísérővel
együtt. Eleinte az idő nem kedvezett
tevékenységünkhöz, így egy darabig
a tevékenységeket beltérben végeztük
két oktatóval, Butyka Lóránddal és
Gabriellával, Babóval. Kedves és barátságos megjelenésükkel első perctől
kezdve bizalmat keltettek bennünk. A
feladatokat többnyire csapatokba végeztük el, kisebbekbe vagy nagyobbakba függöt attól, hogy milyen feladatot kaptunk. Minden egyes feladatot
úgy kezdtünk, hogy a csapatépítők
elmondták a szabályokat, a végén pedig lekövetkeztettük a tanulságot és
megbeszéltük. Ebéd után jóra fordult
az idő, a tevékenységeket a szabadban
folytattuk, ahol ugyancsak csapatépítő
feladatokat kellet elvégeznünk.
Az erdőben egyik legnehezebb
feladatot jelentette az, amikor egy
drótfonalas pályán, amely a fák közé
volt kiépítve, közel a földhöz természetesen, mert nem voltunk kikötve,
végig kellet menjünk úgy, hogy csak
társunkban bízhattunk, és helyenként
a felfüggesztett fonalakban, amelyek
segédezközként szolgáltak. Annak
ellenére, hogy első alkalom volt, nagyon jól teljesítettünk, mivel a 17 fős
csapatot egy óra alatt végigvittük a
pályán, úgy, hogy volt nehezítésünk
is (két társunknak bekötték a szemét). Ez bizonyította, hogy nagyon
együttmüködőek vagyunk. A feladat,
amelyet kimondottan nagyon élveztük
az a „Repülő mókus volt”. Ugyancsak
csapatmunkán volt a hangsúly, mivel
két magas fa közé két erős drótfonalra
rá volt erősítve egy csiga amin áthúztak
egy vastag fonalat. A fonal egyik végére
kötötték a „mókust”, egyik társunkat és
a társaság többi része kellet huzza, nagyon gyorsan, a fonal másik végét, aminek következtében „felrepült” a mókus.
Leengedni pedig csak úgy engedtek le
ha énekeltél valamit. Ami nagyon vicces
volt. Sokan megismételték volna az érzés kedvéért, de már nem volt rá időnk,
mivel már esteledett be. Közös vacsorával zártuk a napot.
Minden egyes feladat nagyon
tanúlságos volt és hasznos. A Tusnad
Trustbuilding tevékenységei által
iagazán megértettük, hogy mi az a
csapatmunka, a bizalom, a kitartás, a
társunk iránti szeretet, a rendezettség
és a helyes információ közlés.
Köszönjük nagyon szépen a Bethlen Gábor Alap Zrt. támogatását,
azt, hogy hozzájárult élményeink
dúsításához és csapatunk fejlesztéséhez. Azt biztosan kijelenthetjük,
hogy nem volt hiábavaló a támogatásuk, mert igen hasznosnak bizonyult az idei csapatépítő.
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Gödri O. Enikő és osztályközössége, ZRIK
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Dr. Bencze Mihály

Három nap Csíkrákoson M át é K á r o ly m é ltatá s a
A tavalyi tanév végén, osztályunk
sikeresen pályázott a Barcasági
Csángó Alapítvány által meghirdetett Osztályszellem díjra. Nagy volt
az örömünk, amikor az évzáró ünnepségen meghallottuk, hogy egy
kétnapos kirándulást nyertünk.
Lázasan vártuk az új iskolai év
kezdetét, hogy végre megtudjuk,
hová szól a kirándulás. Az osztályfőnök elöljáróban csak annyit közölt
velünk, hogy nem kétnapos, hanem
háromnapos lesz a kirándulás, de a
helyszín még meglepetés marad.
Utazás előtt pár nappal tudtuk
meg, hogy Csíkrákosra fogunk utazni, ahol azon fogunk dolgozni, hogy
osztályközösségünk még összetartóbb legyen, mint amilyen most. Két,
számunkra elég kellemetlen dolgot
is közölt velünk az oszti: szülői beleegyezéssel senki nem vihet telefont
magával és vonattal fogunk utazni.
A vonattal történő utazásba hamar beleegyeztünk, mert kalandosnak tűnt, de arról fogalmunk sem
volt, hogyan fogjuk kibírni a három
napot a drága telefonjaink nélkül.
Indulásunk kalandosan kezdődött,
mert bár a vonat indulása előtt másfél órával az osztályfőnökünk már a
pénztárnál állt jegyeket váltani, mire
végre kézbe kapta azokat, még öt
perc választott el a vonat indulásától.
A vonatban nagyon jól szórakoztunk, mert telefonok hiányában volt
időnk kártyázni, beszélgetni, egymásra figyelni. Este fél nyolc körül
érkeztünk meg egy nagyon sötét állomásra. Szerencsénkre a kalauz megmutatta melyik ajtónál szálljunk le,
mert ha nem mi a vonatból egyenesen
valami árokfélébe ugrottunk volna.
Hála Istennek mindenki szerencsésen
leszállt és végre találkozhattunk az
értünk felelő csapatvezetővel.
A szállásunk elfoglalása után vacsorázni mentünk, amit csapatjáték
követett, amelynek az volt a célja,
hogy a vezetőnk is megismerjen
minket és mi is őt. A játékot a célok
és elvárások megfogalmazása követte. Egy nagy fehér lapra felírtuk,
mit várunk el a tevékenységektől és
a szabályokat, amiket be kell tartanunk az ottlétünk ideje alatt.
Miután ezen is túlestünk, végre mehettünk a szobánkba, ahol hősiesen
bírtuk a beszélgetést, ki éjjel egyik, ki
kettő-fél háromig. Amilyen büszkék
voltunk magunkra, hogy milyen hősök
vagyunk, annyira rosszul esett, amikor
a vezetőnk jött reggel negyed nyolckor költeni. Muszáj volt talpra állnunk,
mert nem lehettünk éjjel legények és
nappal lepények. (Egy másik csoport
vezetője mondta ezt nekünk.)

A második napunk nagyon jól telt.
Rengeteget játszottunk és a legtöbb
játéknak az volt a célja, hogy a feladatokat egymásra odafigyelve kellett
megoldani. Nagyon sokat nevettünk,
bár az is az igazsághoz tartozik, hogy
nem minden játék volt a kedvünkre való, de a vezetőnk nem tágított,
minden játékot végig kellett játszani.
Úgy gondoljuk, azt akarták velünk
megértetni, hogy bármennyire nehéznek vagy unalmasnak, értelmetlennek tűnik is egy feladat azt meg
kell oldani. Ez akkor vált világossá
számunkra, amikor este mind az egészen egy szőnyegen állva, úgy kellett
azt megfordítanunk fejjel lefele, hogy
nem léphettünk le róla. Első nekifutásnál mindenki mindenkivel veszekedett, többször is leléptünk róla, míg
végül megértettük, hogy vagy odafigyelünk egymásra, összedolgozunk
és okosan megoldjuk a feladatot, vagy
reggelig kiabálunk és próbálkozunk.
Végül jobbnak láttuk az első változat
mellett dönteni, ami azzal járt, hogy a
szőnyeg rövid időn belül megfordult
a lábunk alatt.
Izgatottan vártuk az éjfélt, mert
az egyik osztálytársunknak másnap
születésnapja volt és már az első
percekben meg szerettük volna ünnepelni. Maffinokból egy kis tortát
improvizáltunk, azzal köszöntöttük
fel társunkat, aki nagyon örült az
ajándéknak. Akkor derült ki, hogy
az édesanyja is készített egy csokikból álló tortát, melynek belsejében
sok finom cukorka volt, és amelyet
az osztályfőnök gondosan elrejtett
előlünk a megfelelő pillanatig.
Szórakoztatásunk mellett a szervezők arról is gondoskodtak, hogy
földrajzi, történelmi és vallási ismereteinket is bővítsék. Második nap
egy másik csoporttal együtt közös kirándulást szerveztek nekünk,
melynek keretén belül megmutatták
a Nagy-Hagymást, a Csiki medencét, a csíksomlyói dombot, ahol a
pünkösdi búcsút tartják, az Olt vizét.
Felhőtlenül szórakoztunk több
mint egy órán át a másik csoporttal
együtt és vidám hangulatban tértünk vissza szállásunkra.
Szabadidőnket beszélgetéssel, vásárlással, focizással töltöttük.
Legnagyobb szomorúságunkra eljött
a hazautazás ideje is. Összecsomagoltunk és a vonat indulásáig még egy jót
játszodtunk, majd amikor elérkezett az
idő elindultunk az állomás felé. Hazafele
az út rövidebbnek tűnt, mint arrafele.
A vonaton ébredtünk rá arra, hogy a
telefonjaink nem is hiányoztak, hiszen
bőven volt, amivel az időnket eltöltsük.
(Folytatása a 4. oldalon.)

Máté Károly, Fotó: Kátai Edit
Máté Károly 1943. november 4-én
született Bácsfaluban. Apja Máthé János kőműves (Bukarest, 1911. szeptember 8. – Brassó, 1989. augusztus
22.), anyai ágon bácsfalusi. Anyja Fejér
Marcella (Gyergyócsomafalva, 1913.
május 12. – Csernátfalu, 2006. június
22.), sokgyermekes székely katolikus
földműves családból származik.
Apja építkezési szakiskolát végzett, 1927-ben kőműves segéd oklevelet kapott. Bukarestben vállalt
munkát, a híres Prager cégnél, ahol
négy évig dolgozott. Az 1930as években fellendült a Prahovavölgy iparosítása, itt dolgozott a
Comarnic-i cementgyár, valamint
az azugai gyárak építkezésein .Ezek
az évek nagyon jó megélhetést
biztosítottak nemcsak a hétfalusi
csángóknak és székelyeknek, hanem külföldieknek is, mivel akkor
Európában tombolt a gazdasági
krízis. Csehországból többszázan
jöttek ide dolgozni, kitűnő szakemberek voltak, akik fellendítették az
üveggyártást, textilipart, sörgyártást, papírgyártást. Sajnos a háború közbeszólt, 1941-ben a tisztanemzet dekrétum kitoloncoltatta
a cseheket, így utánpótlás nélkül
szép lassan, de biztosan megszűnt
az ipar Azugában és Busteni-ben.
Máthé János Azugában ismerte
meg a jövendőbeli nejét, aki egy
gyárigazgató családjának a szakácsnője volt. 1936-ban feleségül
vette, három gyerekük született:
Gizella (Bácsfalu, 1938. október
10 – Bácsfalu, 1943. február 2.), aki
orvosi hiba miatt 5 évesen meghalt,
Károly (Bácsfalu, 1943. november
4.) és János (Bácsfalu, 1951. decem-

ber 9.) jelenleg Magyarországon él,
két lánya van: Kinga, logopédus és
Kriszta, aki a Moldvai Csángó vidék
frumószai legendás hírű magyar
szakos tanára.
Máté Károly az óvodát szülőfalujában 1947–51 között végezte el Szén
Ida óvónéni irányítása alatt. 1950–57
között a bácsfalusi általános iskola tanulója, amelynek igazgatója Simon
András volt. Az első osztályban Szén
Gyula volt a tanító, második osztályban Fekete Hajnalka, harmadikban
Ürmösi Rozália, negyedikben Fejér
Zoltan. Az 5–7 osztályban Tóthpál
István volt az osztályfőnöke. 1957–61
között a négyfalusi Elméleti Líceumban tanul, osztályfőnöke Gazdag Árpád (1930–2007) fizika tanár. 1961–
1963 között a brassói Steagul Rosu
iskolaközpont technikumi részlegén
finommechanikát és metrológiát tanul.
A tanárok a brassói műszaki egyetemről voltak, az osztály ¾-e szász nemzetiségű volt, mivel abban az időben érvényes volt még a „clausus numerus”,
a szászok nem mehettek egyetemre,
csak kivételes esetekben. Az iskola jó
minőségű gyakorlatias kiképzést nyújtott, jó érvényesülést biztosított a végzősöknek.
Máté Károly nagyon szegény családból származik, lakás, föld, ló és
tehén nélkül éltek, lakbérben laktak
1972-ig, ami szokatlan és ritka volt
Hétfaluban. Már 13 évesen nyáron
munkába kellet állnia, hogy a líceumi költségeket megkeresse (első bejegyzés a munkakönyvében: 1957. 1
iunie – 15 septembrie, zidar), ez így
volt minden vakációban 1961 szeptemberéig.
(Folytatjuk.)
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Hochbauer Gyula

Gödri O. Enikő és osztályközössége, ZRIK

Báró Eötvös József
Négyfalu négy iskoláját
látogatta volt meg
Ezzel visszatérek a régebbi lapokból való szemelgetéshez. Az ajánlott olvasmány egy Brassó vidéki
tanító 1869. október 4-én kelt levele a tanítók akkori országos lapjának a Néptanítók Lapjának címezve.
Szemerjay Károly volt 1848-as honvéd hadnagy Világos után Krizbán
vállalt tanítóságot, s hivatásához
méltónak érezte, ha időnként különböző újságokban és alkalmakkor
a szélesebb közönséghez is szólt oktatással vagy más közügyekkel kapcsolatosan. Ebben a 2500 karakternyi szövegében báró Eötvös József
vidékünkön tett munkalátogatásáról ad örömteljes hírt. Nemcsak arra
emlékeztet, hogy kik voltak a társaságában, hanem pontos adalékként
említi, hogy a minisztert az akkori
Brassó vármegyei tanfelügyelő,
Réthi Lajos kérte fel Négyfalu látogatására, hogy hitelesen beszélhessen neki a meglátogatott iskolákról
s az itteni magyarokról.
A levélíró kérdésfelvetései meggyőznek, hogy a vidék oktatásügyét nem iskolákra elszigetelve
közelítették meg, hanem a térség
feltételei szerint.
Szemerjai Károly írása két lénye
ges iskolatörténeti mozzanatot
emelt ki az akkoriban indult tanü
gyi reformból: az egyháziból állami
fenntartásúvá válás átmeneti szakaszaként a községi iskolákét és a már
akkor kipróbált vegyes nemzetiségű
iskolák kísérleteit.
A következőkben teljes terjedelmében idézett levél megalapozhatja
azt a vágyat, hogy a bácsfalusihoz
hasonló emléktáblával jelöljük a
türkösi, a csernátfalusi és a hosszú
falusi iskolákat is, hiszen ugyanabból az alkalomból látogatta volt
meg valamennyit a jeles államférfi s
kiváló író.
Vidéki levelek Brassóvidék, oct.
4-én 1869. A szellemi diadalok ünne
pét üljük, s nem csuda mert a szellemi
erők királya tartá a napokban Erdély
kies földén körútját. Igen, a tudományok
világszerte felkent bajnoka, b. Eötvös
József, miniszter ő excellenciája, a tu
dományos tapasztalatokban gazdag és
valóban lelkes tanácsosa, Molnár Ala
dár őnga kíséretében minket is megör
vendezett; és ami a legszebb, örömben
sietett osztozni e vidék minden népe
egyaránt. Sőt, még akik nem is remél
ték, Hétfalunak, négy első falva is részt
kapott a ritka vendéglátogatásából,

XXIII. évf. 11. szám

felkéretve, vezettetve, ngs Réthi Lajos
tanfelügyelő úrtól, hogy lássa őexcellen
ciája, a csángó magyarokat, s helyzete
ket, szemtől szembe; s hogy lássa, hogy
mit tett ezen nép, elszigetelt, elhagyott
helyzetében egyedül önerejéből; és látta
is, meg is nézte a gyönyörű iskolákat,
meg a románokét is, amiket látva ezt
mondá: ez a nép , mely önerejét ennyi
re vitte, még sokra képes, de hogy el ne
zsibbadjon, méltán számolhat a magas
kormány támogatására; s egyszersmind
a Hoszszúfaluban felállítandó négy
osztályú elemi iskola, mihamarébbi lé
tesíthetésére is, ő excellenciája, atyai
biztosítását adta; sok ily atyát, sok ily
örömnapot a hazának! De másfelől is,
szellemi diadalok ünnepét üljük, mert
Hidvég példája után, Bácsfalu, Krizba
iskoláit községieknek nyilvánítá; amit
mihamarább a vidék több magyar
községe is bizton követni fog. Hanem
ami legérdekesebb, s legkövetendőbb:
Hidvég és Krizba, magyar és román
népei együttesen, közösen, s egy fedél
alatt kívánják iskoláikat felállítani, be
rendezni; és ez már valóban ily vegyes
helyzetünknél fogva a leghelyesebb, a
legszebb, s hogy mentől több helyt így
legyen az a legkívánatosb, azért, hogy
az ifjú nemzedék még zsenge korában
tanulja más nemzet gyermekét, nem
csak tűrni, hanem testvérileg szívelni is,
és erre mi sem alkalmasb, mint a legkö
zelebbi, a valódi együttes nevelés. Vajha
azért mindenki a népre való befolyását,
mentől több ily közös iskolák létre ho
zására fordítaná. Mi pedig közvetlen
hivatva vagyunk, növendékeinkben, az
érzésnek, a nézetnek első célját kijelölni,
rajta legyünk, hogy bennök a legszebb
emberi érzés „a szeretet” s a legszebb
világnézet, hogy a más nemzetbelit is,
mint honfiat azmint „honpolgárt” te
kintsék, kifejlődjék, s minden alkalom
mal erősbülve növekedjék. De visszatér
ve, hogy inkább tetézte Hidvég szellemi
ünnepét, ottani birtokos gróf Nemes
János őnga, nagyszívű adakozása, ki
a közös iskola részére, egy telket, építő
anyagot bővkezüleg ígért; sok ily nemes
fiát a hazának, sok ily jóltevőt a sze
gény nép ezrei felemelésére. Hanem vé
gül maradt, amit szinte elébb kell vala
emítnem, t. i. hogy mindezen sok szelle
mi örömünnepek szerzője, közvetlen, és
közvetve, nem más mint nsgs Réthi La
jos tankerületi felügyelő úr, akinek sok
ily örömet kívánunk, a- melyből mégis a
fő haszon a népé, s az egész emberiségé.
Szemerjay Káruly, tanító.
Néptanítók Lapja, 1869. 651. o.

Három nap Csíkrákoson
(Folytatás a 3. oldalról.)
Nem vagyunk egy széthúzó osztály, de úgy érezzük, hogy ez a három nap hozzásegített ahhoz, hogy
még jobban megértsük, csak együtt
érezhetjük jól magunkat, csak akkor
leszünk igazán egy közösség, ha tudunk egymásra figyelni, ha közösen

próbáljuk a problémáinkat megoldani. Jövőre is meg fogjuk pályázni ezt
a díjat, reméljük megint sikeresen.
Köszönjük szépen a szervezőknek,
hogy lehetőséget nyújtanak az osztályközösségeknek ilyen élmények
megélésére és köszönjük szépen nekik
ezt a tartalmas és szép kirándulást.

Sipos Emese, ZRIK, XII. osztály

C s a pat É
Pítés
feladatunk volt, amit teljesíteni kellett.

avagy: hogyan éljük túl a hétvégét
Tavaly az osztályunk ismét megnyerte az Osztályszellem díjat, így idén, év
elején, elmehettünk három napra egy
csapatépítő hétvégére, Szovátára, az
Outward Bound Romania-hoz. Először
a dátumot szögeztük le, és úgy döntöttünk, hogy szeptember utolsó hétvégéjén megyünk el, mivel akkor még tart
a vénasszonyok nyara. Szerencsénk is
volt, szép időt kaptunk el végig.
Pénteken indultunk el itthonról, vonattal mentünk Segesvárig, ahol egy
kisbusz várt ránk, ez vitt el a táborig.
Az úton igyekeztünk pihenni, mert
nem tudtuk mi vár ránk: egyből valami ismerkedős játékkal fogadnának a
hétvége szervezői vagy esetleg megbeszéléssel kezdenénk mindent, netán
belecsapnánk minden közepébe és elkezdjük a csapatépítésünket mindenféle bizalmi feladattal? Végül az ebéddel
kezdtük meg eseménydús hétvégénket.
Délután, miután ismerkedtünk és felállítottuk saját szabályainkat, kimentünk
a közeli kápolnához. Csapatvezetőnk,
Tünde, hármas csapatokba osztott
minket és úgy másztunk ki odáig, hogy
egy-egy teniszlabdát gurítgattunk
felfele egy bot segítségével. Büszkén
mondom, hogy az én csapatom lett az
első, aki a célhoz ért, de azért a többiek
is szorosan mögöttünk voltak. A kápolnánál körbe álltunk, játszodtunk egyet,
majd kifeküdtünk a fűbe, egymás mellé,
megfogtuk egymás kezét és így próbáltunk közelebb kerülni egymáshoz.
Másnap bizalomjátékokkal kezdtük
a napot, mivel az aznapi tevékenységünk a kötélkerti tevékenység volt, ahol
egyrészt egymást kellett biztosítsuk,
másrészt pedig egymás segítségével
tudtuk teljesíteni a feladatokat. Pozitív
meglepetés érte Tündét, amikor látta
az összeszokottságunkat, az egymásba vetett bizalmunkat. Szerinte ritkán
lehet ilyen jó csapatot látni. Ezt meg
öröm volt hallani. Felvettük a szükséges felszerelésünket (sisak, hámok) és
azzal irány a kötélkert! Megbeszéltük,
hogy mit is jelent a komfortzóna, a tanulási illetve a pánikzóna. Először megtanítottak biztosítani egymást helyesen,
így nem volt mitől tartanunk, amikor a
magasban voltunk. Három különböző

A párhuzamos feladat, ahol 5 m magasan két gerenda volt, amik egyre jobban
távolodtak egymástól. Itt egymást fogva
kellett átmenjünk egyik végéből a másikba, és itt megjegyezném, hogy mindkét páromra büszke vagyok, akik habár
féltek, átjöttek velem a gerenda másik
végére és bizonyították önmaguknak,
hogy sokra képesek. Másodiknak következett a falmászás, amely egyéni próba
volt és felkészített a harmadik próbára,
de egyben a legnehezebbre is: a Jákob
lajtorjájára. Ebben a próbában kettes csapatokban kellett felmásszunk 5 gerendán
10 m magasra úgy, hogy a gerendák
egyre jobban és jobban távolodtak egymástól. Mindannyian megkínlódtunk
ezzel a próbával, de utólag megérte.
Vasárnapi programunk egy expedícióból állt, ahol megtanultunk iránytűt illetve térképet használni. Névsor szerint
ismét kettes csapatokba kerültünk, így
mindegyikünk tapasztalni tudta milyen
túravezetőnek lenni. Néha eltévesztettük az utat, de szerencsénkre Tünde segített nekünk és rávezetett arra,
hogy magunktól kapjuk meg hibáinkat
és kijavítsuk őket. Az útvonalunk nem
volt egyszerű, bozótokban, erdőben vitt
utunk, amíg kiértünk a Medve-tóhoz.
Körbejártuk környékét, majd visszajöttünk, mert már kicsúsztunk az időből és
ha nem szedjük a lábunkat, elkéssük a
vonatunkat hazafele. Visszaérve mindenki gyorsan összepakolta csomagját,
majd még egy gyors kiértékelésre volt
időnk, Tündével kielemeztük a hétvégénket. A kisbusz már várt minket, ezúttal Szovátáról vitt el Segesvárig. Az
utat a legtöbben végigaludtuk, mindenkit kifárasztott ez a kiruccanás.
Köszönjük a Barcasági Csángó Alapítványnak, hogy idén is megszervezte a pályázatot, köszönjük a Bethlen
Gábor Alapkezelőnek a támogatást és
köszönjük osztáyfőnökünknek, Simon
Enikőnek, aki mindvégig támogatott.
Összegzésként nyugodtan kijelenthetem, hogy jól telt, szórakozató volt és
egyben tanulságos: a sok kacagás mellett megtanultuk megbízni egymásban,
egymást ösztönözni és bíztatni és nem
utolsó sorban megtanultunk egymás
igaz barátai lenni.
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