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HároM Nap a gyerMeKKor
Június 1.
Ma a reggel egy kicsit furcsán kez-

dődött hisz arra ébredtem, hogy egy 
pillangó röpköd a szobámban. Bizto-
san a nyitott ablakon röpült be. Amióta 
ilyen meleg van már nyitott ablakkal al-
szom. Nehezen másztam ki az ágyból, 
álmos szemekkel és kócos hajjal.Las-
san elindultam a fürdőszoba fele, ami-
kor megláttam a naptárat, ahol pirossal 
volt bekarikázva a mai dátum. Június 
1, a nyár első napja és a legfontosabb, 
hogy GYEREKNAP. Már nagyon régen 
vártam ezt a napot. Nem tudom meg-
magyarázni, hogy miért, de amióta a vi-
lágra jöttem ez a kedvenc napom. Még 
a születésnapomnál is előkelőbb helyet 
foglal ez a nap. Megmagyarázhatatlan, 
hogy miért szeretem ennyire, de az biz-
tos, hogy a karácsonyi angyaljárást sem 
várom ilyen izgalommal soha. Gyorsan 
felöltöztem, bepakoltam az iskolatás-
kámba és indultam lefele anyáékhoz a 
konyhába. A lépcsőkön fütyülve jöttem 
le, amin apa csak nevetni tudott, de o 
felnőtt és már nem érti, hogy mennyire 
különleges ez a nap. Anya rántottát ké-
szített nekem és reggeli után apa elvitt 
az iskolába. Egész úton az autó abla-
kán bámultam ki és csodálattal néztem 
a sok gyereket aki mind az iskola felé 
tartott. Ez a nap csak róluk szól. Róluk 
és rólam. Az iskolába érve elbúcsúztam 
apától és rohantam be az első órára. 
Általában az első három órán képtelen 
vagyok figyelni, mert még túl korán van, 
az utolsó három órán pedig már túl fá-
radt vagyok és azért nem figyelek, de 
ez a nap kivételes. Minden órán aktívan 
résztvettem és jelentkeztem. Meg is 
dicsért a történelemtanár. Osztályfőnö-
ki órán édességgel lepett meg minket 
az oszi. Ez a nap fantasztikus! Ahogy 
kicsengettek rohantam ki az ajtón. Alig 
vártam, hogy elújságoljam nagyiéknak 
is, hogy milyen nap van ma. A nagyi tor-
tával várt. Nem felejtette el! Ő is tudja, 
hogy milyen nap van még akkor is, ha 
már réges rég nem gyerek. Náluk ebé-
deltem. Délután anya jött utánam és 
hazavitt. Otthon vacsi után felmentem 
a szobámba, de kis idő múlva kinyílt az 
ajtó és megjelent anya meg apa. Anyu 
egy kiskutyát tartott a kezében. Ezek 
szerint ők sem felejtették el ezt a csodá-
latos napot. Még most sem hiszem el, 
hogy vettek nekem egy kutyát, pedig itt 
alszik a lábamnál. Ez volt életem eddigi 
legjobb gyereknapja. Már alig várom a 
következőt. Nem akarok felnőni! Gye-
reknek lenni fantasztikus érzés!

Június 2.
A mai nap már nem volt olyan fergete-

ges, mint a tegnapi. Nem is lehetett, hi-

szen ma már nincs gyereknap. Sajnos. 
Pedig, ha én írnám a naptárat akkor 
biztosan az év minden napja gyerek-
nap volna. Nem mentem le fütyülve a 
lépcsőn, apa nem nevetett rajtam, anya 
pedig nem csinált rántottat csak egy 
sima sonkás szendvicset rakott elém. 
Még az a fránya eső is esett. De ek-
kor apu eszembe juttatta, hogy ma az 
osztállyal meglátogatjuk a játékgyárat. 
A mágikus játék szó hallatára felcsil-
lant a szemem. Mint minden gyerek én 
is imádok játszani. Annyi játékom van, 
hogy már alig fér el a szobámban. De 
egy újnak mindig akad hely. Nem igaz? 
Tehát elindultunk a suli fele. Apa lerakott 
és jó szórakozást kívánt. A többiek már 
az iskola előtt vártak. Az osztályfőnök is 
ott volt. Felültünk a buszra. Fél órányi 
út után megérkeztünk. Első pillantásra 
nem tetszett. Kívülről egy nagy szürke 
doboz volt, de ahogy beléptünk az ajtón 
a szájam tátva maradt. Az ember el sem 
tudja képzelni, hogy milyen káprázatos 
az a gyár. Nem, igazából nem egy gyár, 
hanem a játékok országa. Egyedi világ, 
ami elvarázsol. Mindenhol csak játékok, 
színek, formák, gépek és minden olyan 
eszköz meg dolog amire egy gyerek 
kiváncsi. Az idegenvezetőnk körbeveze-
tett. Mindenhol kérdeztem tőle valamit. 
Ezt a játékot ki találta fel? Miert piros 
az az autó? Koboldok dolgoznak itt? Ő 
pedig mindenre türelmesen válaszolt. 
Sajnos kiderült, hogy koboldok nem dol-
goznak a játékgyárban, pedig a tévében 
úgy láttam.

A túra végén bevitt egy játékmackókkal 
tele szobába ahonnan mindenki vá-
laszthatott magának egy mackót. Én 
egy világosbarna piros kalapos medvét 
választottam, amit azóta le sem tettem. 
Megköszöntük neki a vendéglátást és in-
dultunk haza. Észre se vettem, hogy már 
ebédidő van. Otthon berontottam az ajtón 
és szusszanás nélkül kezdtem mesélni 
anyunak az a sok érdekes játékot és gé-
pet amit láttam. Ő pedig a számítógépé-
be meredve időnként bólogatott. Felnőtt. 
Neki már nem fontosak a játékok. Nem 
értem! Hogyan tudnak móka és játék nél-
kül élni? Én is ilyen felnőtt leszek? 

Június 3.
Ismét süt a nap. Besüt az ablakon. Ma 

szombat van és nem kell suliba menni. 
Pedig én szeretek iskolába járni. Az 
órákon jókat lehet aludni, a szüneteket 
pedig végigröhögjük a srácokkal. Ott 
mindig történik valami. Itthon viszont 
unatkozom. Mondtam anyunak, hogy 
szerezzen nekem egy kistesót aki szó-
rakoztat, de azt mondta az nem ilyen 
egyszerű. Szerintem az, csak a felnőt-
tek szeretik elbonyolítani a dolgokat. 

Ma későn keltem. Anyu nem volt itthon, 
ezért müzlit ettem. Leültem a tévé elé 
és bambán néztem a reggeli gyerek-
műsort. Hiszen én gyerek vagyok. Gye-
rekműsort kell néznem, mert a híradót 
még nem értem. Erre nagyapa mindig 
azt mondja, hogy felnőssz majd fiam és 
megérted. De én nem akarok felnőni. 
Olyan jó gyereknek lenni. A felnőttek 
kevesebbet nevetnek, folyton foglaltak, 
veszekszenek és még a játékokat sem 
szeretik. Én egyáltalán nem értem őket. 
Annyira bonyolult nekük minden, pedig 
igazából nem, csak ők teszik azzá. Dél-
ben hazajött anya és kijelentette, hogy 
délután uszodába megyünk. Nagyon 
szeretek úszni. Mindenféle sportot sze-
retek, még azokat is amiket csak a té-
véből ismerek, de az úszás a kedven-
cem. Már kiskoromban megtanultam 
úszni és azóta amikor csak lehet a víz-
ben vagyok. Biciklizni meg görkorizni 
is szeretek, de az úszás az valami el-
engedhetetlen érzés. Lebegni a víz te-
tején úgy, hogy közben nem süllyed el 

az ember egy csoda. Szerintem nincs 
rá magyarázat. Igy hát összepakoltunk 
és irány az uszoda. Végre! Már szinte 
hiányzott a klórtól büdös víz. Úsztam 
harminc medencét, amig anyu tízet. Itt 
a különbség ismét a felnőttek és a gye-
rekek között. Neki sokkal hosszabb a 
lába meg a karja mint az enyém, mégis 
hamarabb elfárad. Valószínüleg többre 
is képes csak hisztizik, mint általában 
a legtöbb felnőtt. Nem tudom hány órát 
töltöttünk a vízben, de egyszercsak ész-
revettem, hogy korrog a gyomrom. Ak-
kor már nagyon éhes voltem. Hazamen-
tünk. Olyan finom vacsorát, mint aznap 
este rég nem ettem. Lehet, hogy anyu 
nem a legjobb úszó, de a konyhában ő 
a bajnok. Nagyon álmos voltam már.Úgy 
látszik a gyerekek is elfáradnak néha.

Június 4.
Ez a reggel is furán indult. A pillangó 

megint a szobámban röpködött. A nap-
sugarak csiklintgatták az arcomat. 

(Folytatása a 2. oldalon.)



* szerKesztőség: ro-505600 Négyfalu, george MoroiaNu utca (Nagyút) 87. száM * telefoN: 0268 / 275 773 *

2. oldAl H é t f a l u XXii. évF. 6. Szám

balázs rita és szitás Mária taNítóNőK

ő s e i N K  N y o M d o K á N . . .
„A barcasági magyarságnál jobb, ne-

mesebb nép alig létezik”
(Orbán Balázs)

A George Moroianu Középiskola alsó 
tagozatos diákjai számára, az idei tan-
év „Iskola másként”-hét, a Mesterek és 
hagyományok címszó alatt zajlott le.

B. Tomos Hajnal könyve kiindulópont-
jául és hasznos forrásanyagául szolgált 
iskolai tevékenységünknek.

Igazán büszkék lehetünk csángó 
mestereinkre, akik szakmai tudásukkal, 
hozzáértésükkel, lelkes munkájukkal a 
csángó hagyományok érdemes éltetői.

Türelemmel, szeretettel kalauzoltak 
el minket egy számunkra alig ismert 
világba, feltárták előttünk a hagyomá-
nyok értékét.

Köpe Ilona tanítónő a csángó nép-
viselet lenyűgöző szépségét, Czimbor 
Izabella a szövészet fortélyait, Csukás 
Károly a faragás rejtélyeit, Pásztori 
Anna tanárnő a csepszek szimbólumvi-
lágát, színességét, Barkó Etelka tanár-
nő pedig a tojásírás művészetét ismer-
tette a gyerekekkel.

Köszönjük szépen nekik és reméljük, 
hogy a közeljövőben is vállalják az is-
kolával való kapcsolattartást, együttmű-
ködést.

A tanév talán legnagyobb teljesítmé-
nyének, megvalósításának számít az 

„Iskola másként”-héten elkezdett mun-
kának folytatása, mely a szamosújvári 
Téka Alapítvány felhívásának és isko-
lánk magyar tanárának, Fekete Magda 
kezdeményezésének tett eleget.

Ugyanis abból az elhatározásból, 
hogy mi is részt szeretnénk venni a 
Nemzetközi Táncfesztivál keretén be-
lül szervezett Népi Gyermekjáték Ta-
lálkozón, iskolánk tantestülete 10 fiú 
és 11 lány csángó viseletet varratott. 
A kivitelezésben nagy segítséget nyúj-
tott Czimbor Izabella szövőnő és Köpe 
Ilona tanító néni. Persze, anyagi támo-
gatás nélkül ez nem valósulhatott volna 
meg. 

Ezért külön köszönet Géczi Gellért 
alpolgármesternek és tanácsosainak, 
Magdó Istvánnak és az Unicspot-nak, 
Máté Péternek és a Metromat-nak, 
Daragus Endre alszegi evangélikus 
lelkipásztornak és nem utolsó sorban 
iskolánk szülői és tanári közösségének.

Mindezzel párhuzamosan megalakult 
iskolánk előkészítő- IV.osztályos tanu-
lóiból álló Sipirka gyerekcsoport, amely 
az említett találkozón – 2016. május 21-
én – barcasági csángó gyermekjátéko-
kat mutatott be. A gyermekek elisme-
résben részesültek és nagyon büszkék 
vagyunk rájuk.

A gyerekcsoportot a helyiek a Csán-
gó Világtalálkozón ismerhetik meg.

baKK aNiKó-aNNa, v. osztály

a  M a j á l i s o N
R: Mennyire tetszik ez a tevékeny-

ség? Miért?
V: Nagyon tetszik, mert érdekes!
R: Szerinte hasznosnak látja a majá-

list? Miért?
V: Igen, mert vannak tevékenységek, 

melyek fejlesztik a csapatszellemet!
R: Szerinte érdekesek a megszerve-

zett versenyek? Miért?
V: Igen, mert segít az ügyességben.
R: Ez a tevékenység hasznos az osz-

tályközösség felépítésére.
V: Igen, mert az osztály összetartóbb 

lesz!

R: Mennyire szereti a jelenlegi szerve-
zőket (ZRIK Szülőbizottságot)? Miért?

V: 100%-ban, mert a szülők mindent 
meg tudnak tárgyalni és el tudják mon-
dani a véleményüket az igazgatónőnek, 
és még az tetszik, hogy szervezték meg 
a versenyeket.

R: Ha maga lenne a szervező, akkor 
változtatna valamit?

V: Igen, azt, hogy legyen futóverseny.
R: Szeretné, hogy több tombolajegy 

legyen? Miért?
V: Igen, mert nagyobb esélye lenne 

mindenkinek, hogy nyerjen.

doMbi orsolya, X. osztály - zriK
HároM Nap a gyerMeKKor

(Folytatás az 1. oldalról.)
Gyereknevetés szűrődött be a résnyi-

re nyitott ajtón. Mi ez? Egy csodálatos 
nyári reggel. Egy férfi rászól a gyerekek-
re, hogy csendesebben, mert anyátok 
alszik. Körülnézetem. A szoba szokatlan 
volt és mégis ismerős. Felkeltem és bele-
néztem a tükörbe. Egy negyvenéves nő 
nézett vissza rám. Eleinte megijedtem, 
de lassacskán megszoktam a tükörké-
pem arcán lévő ráncokat, a festett hajat. 
A zöld szeme az biztosan az enyém. 
Bármikor megismerem. Elindultam tehát 
ki az ajtón, hogy megnézzem honnan 
jön a zaj. Kint a konyhában egy férj és 
két csodálatos gyermek várt. Ők a csa-
ládom. Visszamentem a szobába. Most 

itt ülök a naplóm előtt, ahol a tegnapi be-
jegyzést egy gyermek írta. Az a gyermek 
pedig én vagyok. Felnőttem. Nem olyan 
szörnyű felnőttnek lenni, mint ahogyan 
akkoriban elképzeltem. Elgondolkodom. 
Úgy érzem a gyermekkorom három nap 
alatt zajlott le. Észrevétlenül rohan az idő 
és amire észbekapunk már el is sodort 
egy másik világba. Furcsa a pillangó az 
előbb még itt volt, de mostmár nincs. 
Megyek. Megyek és együtt reggelizem 
a családommal, hiszen az én gyerekeim 
is három napig lesznek még gyerekek. 
Azután felnőnek és észrevétlenül ők is 
új életbe kezdenek. Ez igy van jól. Sem-
mi sem áll egy helyben. Az idő is folyton 
szalad. Megyek...

széKely aNNa zsófia, X. osztály - zriK

HároM Nap a gyerMeKKor
Volt egyszer, hol nem volt, hetedhét 

országon is túl, ahol a kurta farkú malac 
túr, élt egyszer három nap: Csemete-
nap, Lurkónap és Kölyöknap. Ők egy 
játszóház lakói voltak, ami telis-tele volt 
játékokkal. Egész nap babáztak, autó-
káztak, társasjátékoztak, labdáztak, ug-
róköteleztek, jó barátságban éltek.

Egy napon mégis vitatkozni kezdtek azon, 
hogy melyiküknek meddig tart a gyermek-
kor. Batyut kötöttek és ki-ki elindult a maga 
utján, megtudni a választ a kérdésükre. 

Csemetenap balra indult. Sűrű erdő-
kön, virágos tisztásokon haldt át. Meg-
éhezett, leült, elészedte az elemózsiáját 
és falatozni kezdett. Egyszercsak isme-
rős hangokat hallott. Csodálkozva látta, 
hogy hozzá hasonló lényektől jönnek a 
hangok. Kissé megijedt, mert nem tud-
ta, hogy rajta és a testvérein kívül más 
is létezik. Megkérdezte, hogy kik ők. A 
válasz hamar érkezett, ők gyerekek. 
Játszani kezdtek és Csemetenap rájött, 
hogy a gyerekek ugyanolyanok mint ő. 
Úgy döntött, hogy velük marad.

Lurkónap jobbra indult. Meleg siva-
tagokon és forró homokon bandukolt. 
Tetszett neki a sok homok, mert kedvé-
re építhette a homokvárat. Neki is állt 
egyett készíteni. Nagyon belemerült az 

építkezésbe, mikor hirtelen észrevette, 
hogy kiváncsi-fáncsi szemek figyelik.

– Kik vagytok ti? – kérdezte.
– Gyerekek vagyunk és mi is szere-

tünk homokvárat építeni. Nem csatla-
kozhatunk hozzád?

– Dehogynem, felelte örömmel.
Együtt emelték a fantasztikus mesevárat.
Kölyöknap előre indult. Felült a cser-

mely re, az vitte a patakba, majd a fo-
lyó ba, eljuttatta a tengerbe. Vidáman 
lu bickolt a habos hullámok között. Egy-
szercsak a vízből apró fejecskék buk-
kan tak elő. Egy ideig messziről bámul-
ták egymást, majd közeledni kezdtek. 
Ha mar összebarátkoztak, s együtt lu-
bickoltak tovább.

Telt-múlt az idő, s a testvérek kezdtek 
hiányozni egymásnak. Mindegyikük új 
barátaival tért vissza a játszóházba. Nagy 
volt a vidámság, amikor ismét egymásra 
találtak. Hangos volt a lakásuk a gyerek-
zsivajtól, hancúrozástól, szórakozástól. 

Ekkor jöttek rá az igazi válaszra: 
ameddig vidámak, játékvárat építenek, 
lubickolnak, hancúroznak, gyerekekkel 
játszanak, gyermekkorban vannak.

Igen, mi, a három nap: Csemetenap, 
Lurkónap és Kölyöknap, mi vagyunk a 
gyermekkor!
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Kovács leHel istváN

r e N d H a g y ó  ta N é v z á r ó 
a  z a j z o N i b a N

széKely aNNa zsófia, X. osztály

s z ü l ő K  M a j á l i s a
Ha tanév vége, akkor ZRIK majális. 
Napsütéses szombaton került sor a 

Zajzoni Rab István Középiskola udva-
rán a VI. Szülők majálisára. Az ese-
ményt a legjobban a nyűzsgés, vidám-
ság és versengés jellemezte. 

Idén körülbelül 200-an vettek részt a 
már hagyományosnak nevezhető ese-
ményen. Egyeseknek első, másoknak 
már a hatodik majális volt ez. Egy kilen-
cedikes diák, aki legelőször vett részt 
ezen az eseményen, így nyilatkozott: 
„Nekem jól telt a majális, főleg, mert a 
szüleimmel tölthettem időt. A verseny-
számok közül a kviddics-bajnokság tet-
szett a legjobban, mert sikerült sok gólt 
ütni. Megtiszteltetés volt számomra, 
hogy felkértek DJ-nek.” Egy tízedikes 
diák, aki már hatodszor vett részt, így 
nyilatkozott: „Úgy vélem, hogy a majális 
az iskola rendezvényei közül az egyik 
legfontosabb, mivel itt a szülő- és gye-
rekközösség a szabadban játszva ko-
vácsolódhat össze. Fontos, hogy a szü-
lők együtt töltsenek időt a gyerekeikkel 
és az osztálytársak szüleivel. Nagyon 
tetszett a kviddics-bajnokság, mert egy 
olyan játék volt, amit kicsik és nagyok 
egyaránt élvezhettek.”

A hagyományos főzőversenyre 8 osz-
tály jelentkezett be. Az idei legjobb étel 
(I. díj) egy üstben készült, fenséges ízű 
pörkölt volt a IV. osztályosok lacikony-
hájából. A II. díjon két nagyon finom 
krumplitokány osztozott a II., illetve az I. 
osztály szülői közössége részéről. 

A rajzversenyre 30-nál is többen je-
lentkeztek. Az óvoda – IV. osztály kate-
gória témája a Majális volt, itt I díjas az 
I. osztályos Fóris Hajnalka lett, II. díjas 
Gocsmán Gabriella és Kiss Balázs II. 
osztályos tanulók, III. díjat pedig Jónás 
Anita nyert a III. osztályból, valamint 
Korodi Noémi az I. osztályból. Az V. – 
XII. osztályosok Közmondások temati-
kában versenyeztek, I. díjat nyert Jakab 
Zoltán VI. osztályos tanuló. Gratulálunk 
mindenkinek, aki rajzzal készült! 

A riportkészítő versenyre 3 diák adott 
be a helyszínen megírt újságcikket. I. 
díjban Székely Anna-Zsófia részesült 
(X. oszt.), II. díjas Bakk Anikó Anna 
lett (V. oszt.), III. díjas pedig Rab And-
rea Szilvia (V. oszt.). Az ének és sza-
valóversenyen 4 diák lépett fel, I. díjas 
Remán-Zippenfenig Sarolta (előkészítő 
osztály), II. díjas Rab Andrea Szilvia (V. 
oszt.), III. díjas Tóth Eszter (előkészítő 
osztály) lett, dicséretben pedig Miklós 
György László (III. oszt.) részesült. 

A csapatversenyre 14 hat tagú csapat 
jelentkezett, így 84-en vívtak élet-halál 
harcot. A mezőnyt kemény verseny, 
testet és lelket próbáló ügyesség- és 

erőgyakorlatok jellemezték. Itt volt a fá-
radhatatlanságot és kitartóságot igény-
lő Breki-akció, mely azt mérte fel, hogy 
ki hányat tud ugrani, meg A jó döntés!, 
amely sok ügyességet követel, hiszen 
egy felkötött labdával le kellett dönteni 
a megtöltött palackokat.

A Zajzoni Rab István Középiskola 
legjobb ugrókötelezője Székely Anna-
Zsófia lett (X. oszt.), aki 84-et ugrott, a 
legjobb tekedöntője pedig az eZRIvel 
előre! Diáktanácsos csapat, amelyik 
összesítve 71 pontot ért el.

A nap fénypontja a fergeteges ZRIK 
kviddics-bajnokság volt, ahol 14 csapat 
kergette cirokseprűkkel a labdát. A Szü-
lők majálisa 2016 nagy ZRIK kviddics-
kupáját az eZRIvel előre! csapat nyerte 
el. Az összesített pontozás alapján I. dí-
jat kapott az eZRIvel előre! (Gosuly Kin-
ga, XI. oszt.; Székely Anna Zsófia, X. 
oszt.; Kovács Eszter Apolka, VIII. oszt.; 
Bözödi Júlia, IX. oszt.; Kis-Istók Dávid, 
VIII. oszt.; Bíró Barna, IX. oszt.) csapat 
105 ponttal, II. díjas a Fekete párduc 
csapat (Bálint Alfréd, Buna Botond, 
Köllő Hunor, Bakó Bertold, Pakucs Nor-
bert, Dávid Ervin IX. osztályos tanulók) 
lett 85 ponttal, III. díjban részesült a 6 
bajnok csapat (Buna János Zsolt, Deák 
Anikó, Rab Andrea Szilvia, Köpe Mária 
Magdolna, Gödri Szabolcs, Pantea An-
tónia V. osztályos tanulók) 65 ponttal, 
valamint dicséretet kapott a Meggyő-
zöttek csapat (Benedek Brigitta, Bene-
dek Andir Zsófia, Benedek Krisztina, 
Berei Norbert, Antal Bíró Zsófia, Jonás 
Kinga IV. osztályosok), szintén 65 pont-
tal, ám kevesebb gólaránnyal. Minden 
résztvevőnek gratulálunk!

A szerencse is nagyon fontosnak bi-
zonyult a tombola kisorsolásánál. 100 
gyerek és 50 felnőtt tombolát osztot-
tak ki, amelyen a főnyeremény egy 
scrabble játék valamint egy wok tepsi 
volt.

A Diáktanács tagjai limonádét, ször-
pöt és pufulecet kínálgattak minden ér-
deklődő számára.

A majálist színesebbé varázsolták 
az iskola kicsikből és nagyokból szer-
vezett furulyacsoportjai és énekkara 
András Csilla zenetanárnő irányításá-
val, valamint Berei Zsolt (VI. oszt.), aki 
zongoradarabot adott elő.

Köszönetet mondunk a főszerve-
zőnek, Kovács Lehelnek, és segítsé-
geinek, Székely Gyöngyinek, Vass 
Melindának, Kovács-Kalit Elődnek, Kó-
sa-Székely Enikőnek, Kiss Ágnesnek, 
Benedek-Káplár Ildikónak, Székely 
Editnek, Csáka Máriának, illetve min-
denkinek, aki részt vett a majálison.

Magnificentia interna. Talán ez volt az 
első gondolatom, amikor a negyedike-
sek tanév és elemi iskola búcsúztatóját 
végignéztem. Mostanság, tanévvégén, 
szinte futószalagon rohan a ballagások, 
kicsengetések tömkelege. Fehéringes, 
fekete nadrágos vagy szoknyás nebu-
lók masíroznak vállukon kis kopjafával 
és jelképes batyuval, néha olyan ma-
gas sarkú cipőkben, hogy alig tudnak 
lépést tartani a Gaudeamus ritmusával, 
s menetrendszerűen szólalnak meg a 
mirtusz vagy puszpáng ágakba csoma-
golt csengők, amelyek a tanév végét, 
de az elért eredményeket is szimboli-
zálják.

Nos, a Zajzoni Rab István Középisko-
la negyedik osztályának ballagása az 
idén egyáltalán nem ilyen volt! Rend-
hagyó volt az ünnepi műsor összeállítá-
sa. Benedek-Káplár Ildikó tanító néni a 
gyerekekre bízta ennek összehozását, 
a próbákba is csak az utolsó körben 
avatkozott be. A műsornak tehát két 
gyerek rendezője volt: Leo és Zsófi. 
Bandó és Kati pedig plakátot terveztek.

És rendhagyó volt a helyszín, időpont 
is. Szombaton, 2016. június 18-án, reg-
gel 9-kor találkoztunk a türkösi evangé-
likus templom előtt, gyerekek, szülők, 
tanító néni egyaránt, de korántsem 
azért, hogy az utolsó tanóra és ünnepi 
műsor a hosszúfalusi fafaragászati is-
kola keze munkáját dicsérő neogótikus 
oltár árnyékában zajlódjon le. Nem is 
lehetett volna, mert öltözékünk igen-
csak rövidnadrágból, túrabakancsból, s 
a rekkentő hőség miatt lenge pólóból, 
fejvédő sapkából állt. Igen, aki csak te-
hette gyalog ment fel a Malom utcán, 
kelt át a csernátfalusi Háttetőn, hogy a 
gyerekek produkcióját megtekinthes-
se a Pünkösdi rózsa menedékházban, 
vagyis Csubiéknál, ahogy itt mondani 
szoktuk. Hét és valamennyicske kilo-
métert tettünk meg, minden pihenőnél 
csoportképet készített az osztály. Végre 
megérkeztünk a menedékházhoz, ahol 
vártak ránk a kocsival felérkező szülők, 
rokonok, s főleg a hideg sörök!

Kimentünk az ősi fenyő tövébe, a 
gyerekek félkörbe ültek le a földre, a 
kör másik felét a szülők képezték, s 
elkezdődött az ünnepi műsor. Vagyis 

a Magnificentia interna. A belső ragyo-
gás. Hisz mindegyik gyerek önmagát 
adta a maga legtermészetesebb mód-
ján. Ahogy eddig volt, ami eddig volt. 
Ahogy leélte eddigi életét. Ami és aki ő 
valójában. Beszélgettek. Szinte kötetle-
nül. Volt, aki versikét szavalt, volt, hogy 
közösen énekeltek, majd szólóban is, 
és sokat beszélgettek. Ott, azon a he-
lyen, ahol az első osztály végén egy 
hatalmas tábortűzet gyújtottunk, és azt 
ültük körbe.

„Az az egy fontos: legyetek jók most,
Már nem kell túl sok a holnaphoz;
Legyen szent most nekünk a játék,
Legalább egyszer még!”

Ennél jobban sikerült évzáró ünne-
pélyt soha nem láttam, pedig nem va-
gyok idegen a műfajtól!

Emléklapok, fényképes DVD-k, em-
lékalbum mindenki hozzászólásával a 
tanító néninek, s mindezt tetőzte a Ba-
lázs Mihály által főzött isteni babgulyás, 
bulz, vagy a Zsofi szülinapi tortája és a 
sok sütemény. A szülők tovább söröz-
tek, vagy kávéztak, vagy éppen a múlt 
heti majális főzőversenyén nyert bort 
kóstolgatták, a gyerekek pedig tovább 
játszadoztak a fűben, hisz előkerültek a 
labdák, de a fürdőruhák is, hogy a tűző 
meleg elől a hűs patakba menekülje-
nek.

Magnificentia interna. Belső ragyo-
gás. Igen, valahogy így kellene hogy 
kinézzen egy évzáró ünnepély, ott, 
ahonnan mindannyian jövünk, az anya-
természet ölében, hisz az alma mater 
tápláló anyát jelent, mely nemcsak tu-
dományokkal, hanem elsősorban a ter-
mészet javaival táplál. Ezt ismerték fel a 
brassói szász gimnázium tanárai, diák-
jai is anno, mikor a Mons gymnicusra, 
a Keresztény-havasra mentek tanévet 
zárni kirándulásos ünnepélyre, s ettől 
lett a hegy német neve egyszerűen az, 
hogy Schuler.

Csak gratulálni tudunk Ildikó, negyedi-
kesek! Ügyesek voltatok, vagytok, s re-
méljük, hogy így, együtt, az osztály nagy 
családjával fogjuk folytatni az ötödik 
osztályt szintén itt, a Zajzoniban! Kísér-
jen továbbra is utatokon a Magnificentia 
interna, a belső ragyogás!
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A Zajzoni Rab István Középiskola 
Diáktanácsának kiadványa

© ZRI DT

A Határtalanul program keretén belül 
a Zajzoni Rab István Középiskola diákjai 
ellátogathattak Négyfalu testvérváros-
ába, Kisújszállásra és az Illéssy Sándor 
Baptista Gimnázium, Szakközépiskola 
és Szakiskola diákjai pedig Négyfalu 
szép vidékeit csodálhatták meg. 

Az idei program témája a farsang és 
a helyi szokások volt. Először a kisúj-
szállási diákok látogattak meg minket. 
Sok kíváncsi és boldog arccal talál-
kozhattunk első nap, amikor a közös 
program kezdődött. Bemutattuk nekik 
a helyi farsangi szokásokat, kukamasz-
kot készítettünk együtt, majd a tatrangi 
boricások megtanították nekik a hagyo-
mányos táncunkat. Megtekinthették 
Brassót, a Pojánát és a törcsvári, illetve 
rozsnyói várat. Az együtt töltött három 
nap gyorsan eltelt, viszont maradandó 
emlékeket hagyott.

Nem kellett sokat várnunk ahhoz, 
hogy mi látogassunk el Kisújszállásra. 
Iskolánkból tizenöt diák és Tatrangból 
pedig tizenöt boricás ült reggel buszra 
és indult el. Az út hosszúnak és fárasz-
tónak bizonyult, hisz célpontunk Ma-
gyarországon, Jász-Nagykun-Szolnok 

megyében volt. Az ismerős arcok vi-
szontlátása eltörölt minden fáradalmat 
és másnap reggel energiával feltöl-
tődve indultunk Debrecen szemügyre 
vételére. A Déri Múzeumot és a MO-
DEM (Modern és Kortárs Művészeti 
Központ) Galériát ismerhettük meg. 
Érdekes kombináció ez a két múzeum 
megtekintése, hisz a Déri Múzeumban 
a múlt leleteit és a Munkácsy-trilógiát 
láthattuk, míg a MODEM Galériában 
a kortárs művészek munkáit. Ezután a 
Nagyerdőben tölthettük el a délutánt. 
Másnap délelőtt meglátogattuk az isko-
lát, majd délután a helyi strandon lubic-
koltunk. Harmadnap előadáson vettünk 
részt, ahol mi is bemutattuk a boricát és 
a barcasági csángó népviseletet. Érde-
kes, élménydús három napot töltöttünk 
Magyarországon, melyet egyikünk sem 
feled el.

Köszönjük szépen Hlavathy Zsuzsá-
nak és Hidvéginé Kuliga Gyöngyinek, 
hogy lehetővé tették mind a két iskola 
diákjainak a látogatást, valamint Bálint 
Ildikónak és Ambrus Tündének, hogy a 
Zajzoni Rab István Középiskola diákjait 
elkísérték Kisújszállásra.

sipos zsuzsa, vii. osztály

H at á r ta l a N  b a r á t s á g
Május 11-15 között, a kisújszállási 

Arany János Általános Iskola VII. osztá-
lyos tanulói, a Határtalan című program 
keretein belül, Négyfaluba látogattak. Az 
öt napos programjuk nagyon változatos 
volt. Jártak a Szent-Anna tónál és kör-
nyékén, Csernátonban és többek között 
két napot a Zajzoni Rab István Közép-
iskola VII. osztályos tanulóival töltöttek. 

Első nap a Pancsóra kirándultunk, 
az út alatt összebarátkoztunk, meg-
mutattuk a gyönyörű tájat, az érdekes 
növényeket és meséltünk helytörté-
netünkről. Ezután az iskola udvarán 
a fiúk megküzdöttek a pünkösdi király 
címért. A versenyzők különféle ügyes-
ségi próbákon vettek részt, mint példá-
ul szaladás, kötélhúzás, célba dobás és 
különböző erőpróbák. A verseny alatt, 
mi lányok szurkoltunk a fiúknak, segí-
tettünk a kötélhúzásban és virágokból 

meg páfrányból koszorút fontunk a ver-
seny győztesének, aki Miklós Hunor, a 
Zajzoni Rab István tanulója lett. Hunor 
abban a kiváltságban részesült, hogy 
egy hétig fel lett mentve a feleltetés 
alól. A többi osztály pedig gulyást fő-
zött, amit együtt fogyasztottunk el. Má-
sodik nap pedig iskolánk hét tanulója a 
kisújszállásiakkal együtt ellátogattunk a 
csíksomlyói búcsúra. Az út hosszú volt, 
de nagyon jól szórakoztunk a buszon. 
Nagyon jó volt a kirándulás, mert so-
kunk először járt a búcsún. A nagy me-
leg és tömeg miatt sajnos nem marad-
tunk sokat, de azalatt a kevés idő alatt 
is nagyon jól éreztük magunkat, fenség 
hangulat uralkodott, amely mindenki 
lelkében nyomott hagyott. 

Nagyszerű volt az együtt töltött két nap. 
Alig várjuk a következő alkalmat, amikor 
újra találkozhatunk új barátainkkal.

széKely aNNa zsófia, X. osztály, a dt NevébeN

e z  v o l t . . .
Április, május, június az iskolai év 

azon hónapjai, amelyben a tanuló már 
számolja a napokat a várva várt vakáci-
óig, de ilyenkor írja a legtöbb dolgoza-
tot, na meg persze a féléviket. Hamar 
eltelt e három hónap, hisz bőven volt 
mit tenni. 

A diákok egy játékesten kapcsolód-
hattak ki a dolgozatok gondjaiból. Ez a 
játékest eltérő volt az eddig rendezet-
tektől, hisz most nem hagyományos 
társas játékokat játszottunk, hanem 
csapatépítő jellegűeket. A jókedv ural-
kodott végig, hisz senki sem unatkozott. 
Sikerült egymáshoz közelebb kerülni és 
elnyerni egymás bizalmát. 

A Brassó megyei alsós gyerekeknek 
szervezett Tehetségkutató versenyen 
tartott a diáktanács foglalkozást. Meg-
tapasztaltuk, hogy 140 kicsi gyerekek-
kel nem is olyan könnyű foglalkozni, de 
a gyerekek nagyon élvezték a játszást 
és még akkor sem akartak elmenni, 
amikor hívták őket a díjazásra.. 

Június 1-ét, a gyereknapot egy ferge-
teges számháborúval ünnepeltük meg. 
Nagyok, kicsik egyaránt eljöttek, harcol-
tak és győztek. Stratégia stratégia há-
tán ahhoz, hogy „kilőjük” az ellenséget 
és megszerezzük a zászlójukat. Mivel 
nagyon izgalmasnak bizonyult, úgy 
döntöttünk, hogy megismételjük. Na-
gyon jó visszhangja volt az esemény-
nek, mert az első alkalomhoz képest 
a következőn kétszer annyian vettek 
részt. 

A Szülők majálisán is nagyon aktivak 
voltunk: limonádét, szörpöt és pufit kí-
nálgattunk minden érdeklődőnek, illetve 

I. helyezést értünk el a csapatversenyen. 
Ezt a félévet is egy felejthetetlen bu-

lival zártuk. Név szerint ez a Mexikói 
buli volt. Ahogy a neve is sugallja, te-
matikája mexikó volt. A buli fénypontja 
a piniata volt, melynek szétütőjét sor-
solás alapján döntöttünk el. Erre a bu-
lira hétfalusi 5-12-es diákokat vártunk. 
Nagyon jó érzés töltött el, mikor láttuk, 
hogy rendezvényeinkre évről évre egy-
re többen jönnek el.

A Zajzoni Rab István Középiskola 
Diáktanácsa köszöni szépen az igaz-
gatónő, a tanárok és az adminisztrá-
tornő közreműködését és segítségét, a 
tagok (Gosuly Kinga (XI. oszt.), Dom-
bi Orsolya (X. oszt.), Kiss Blanka (X. 
oszt.), Papp Levente (X. oszt.), Sipos 
Emese (X. oszt.), Székely Anna-Zsófia 
(X. oszt.), Bíró Barna (IX. oszt.), Bözödi 
Júlia (IX. oszt.), Czoguly Mária-Móni-
ka (IX. oszt.), Köllő Hunor (IX. oszt.), 
Gocsmán Emese (VIII. oszt.), Kiss-Is-
tók Dávid (VIII. oszt.) és Kovács Eszter 
Apolka (VIII. oszt.), Bálint Ildikó (felelős 
tanár), Szegedi Erika (felelős tanár)) jó-
kedvét, kitartását, ötletességét, illetve 
minden diáknak, aki segítséget nyújtott. 

Szeretettel várunk minden 5-12. 
osztályos diákot következő rendezvé-
nyünkre, amely a Csángó Találkozó 
keretein belül lesz 2016. június 30-án, 
10 órától a türküsi templomba. A ren-
dezvényen különféle vallásos, sport, 
kézműves és egyéb foglalkozásokon 
vehettek részt, majd a napot egy fer-
geteges bulival zárjuk. Gyertek el minél 
többen!

eZRIvel előre!


