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Ami iskolámról kilencven 
évesen eszembe jutott

1937 - Brassó KeresKedelmi: shenK Gyula, szarvas arnold

(Folytatás előző lapszámunkból.)
Negyed kettőkor ebédeltünk. A 

hetesek megterítették az asztalt, 
majd mindnyájan szépen sorba áll-
va bementünk az ebédlőbe. Szemes 
fuszulyka, lencse, vagy sárgaborsó 
leves volt az első fogás, néha pedig, 
nagy örömünkre: csalogató. Ez a pi-
tyókaleves neve volt, s azért hívtuk 
csalogatónak, mert (elég gyéren) 
füstölt kolbász karikák úszkáltak 
benne. Olykor paradicsomlevest 
vagy zöldséglevest kaptunk. Má-
sodik fogás jó szelet húsféle volt 
krumpli „garnirunggal”, tavasz felé 
spenóttal, amit nem szerettünk. Híg 
volt és haragos-zöld színű. Több-
nyire szétmázoltuk a tányérunkon. 
Nem voltunk válogatósok. A spe-
nóton kívül még csak a túrós laskát 
nem ettük meg. Mikor megneszel-
tük, hogy az készül, mindenki gon-
doskodott a darabka papírról, ebbe 
csomagoltuk titokban a nagy össze-
ragadt kockáslaskákat és a zsebünk-
ben felvittük az udvarra, jóllakattuk 
vele az igazgatónő macskáját. Beteg 
is lett tőle másnap szegény cicus.

Csütörtökön és vasárnap süte-
ményt kaptunk harmadik fogás-
ként: 2–2 buktát vagy más lekváros 
kelt-tésztát.

Ebéd után a két hetes leszedte az 
asztalt, a tányérokat és evőeszközö-
ket a kisablakon át kiadta a konyhá-
ba. A poharakat a hetesek mosták és 
törölték meg. 

Félháromig szabadok voltunk, 
szép időben az udvaron játszottunk, 
legtöbbször labdajátékokat: sintére-
zést, métát, országosdit.

Fél háromtól fél ötig szilencium, 
vagyis tanulási idő volt. Ez után öt 
óráig megint játszhattunk, vagy ol-
vastunk, kézimunkáztunk. Öt és hét 
között szilencium, hét órakor va-
csora: szalámi, vaj, lengyel kolbász 
(ez a pólis szép magyar neve!), va-
lamilyen lekvár, néha főtt vagy sült 
krumpli kis darab vajjal vagy mar-
garinnal.

Vacsora után volt egy félórányi 
szabadidőnk, majd 8 és 9 között 

ismét szilencium. Kilenckor feljött 
a kis-tanulóba az internátus igaz-
gatója: Puskás Kálmán református 
lelkész és áhítatot tartott mind-
nyájunknak: biblia-olvasást és ma-
gyarázatot, rövid imádságot, és az 
egyházi ének után mehettünk le-
feküdni. Szombat estéken azonban 
egyik-másik jól mesélő leányka 
egy darabig még mesét mondha-
tott. Néha félbeszakította és azt 
mondta: „csont”. Ezt a szót sorban 
utána mondtuk: „Csont”, „Csont”, 
„Csont”. Ebből tudta meg, hogy éb-
ren vagyunk. Ám a szócska mind 
gyérebben hangzott, aztán teljesen 
elhalt – elaludtunk. Néha a felü-
gyelő tanárnő megnyitotta kissé a 
szobája ajtóját: gondolom, éppoly 
élvezettel hallgatta a mesét, mint 
mi, mert az egyik tehetséges mesélő 
(György Edit) soha-nemhallott fan-
tasztikus történeteket mondott.

Télen és tavasszal megszínesedett 
a napirend. Télen akárhogy csikor-
gott, a jelentkezőket az igazgató ki-
vitte a Postarétre, a Kolostor utca 
végéből a Brassó-Pojána felé vezető 
emelkedőre ródlizni. A bentlakás-
nak volt néhány 2–3–4 személyes 
szánkója, azokkal siklottunk le a 
dombocskán négyszer-ötször.

Tavasszal alig melegedett egy ki-
csit az idő, az önként jelentkezőket 
hajnali öt órakor felköltötték, és az 
igazgató megsétáltatta őket Brassó 
környékén. Voltunk a Cenken, a Ra-
kodóban, a Vartén, a Fellegváron, a 
Salamon-sziklánál. Természetesen, 
mire az órák kezdődtek, már vissza 
is jöttünk, sőt meg is reggeliztünk. 
(Dupla adagot kaptunk, hisz a séta 
után rettentő éhesek voltunk.) Nagy 
érdeme az igazgatónak, hogy szom-
bat és vasárnap délután hosszabb 
kirándulásokra vitt – így kedveltet-
te meg velünk a természetjárást.

Télen az iskola udvarán jégpályát 
készített. Sokat korcsolyáztunk.

A kirándulásokon ismertük meg 
a Piculát, a Függőkövet, a Pojánát, 
Ó-Brassó környékét, a Bolnokot, a 
Malomdombokat, a Brassót körül-

vevő szép helyeket.
Az első évharmad vége felé kezd-

tünk készülődni a Mikulás-esti 
ünnepségre. Szavalatokat kis pár-
beszédeket, egyfelvonásosokat ad-
tunk elő, énekeket és táncokat (ör-
dög-táncot) tanultunk. Mindezeket 
úgy, hogy csak az illető szereplők 
látták-hallották, mindenki azt, ami-
ben szerepelt. A szervezés néhány 
negyedikes és kereskedelmis dolga 
volt. Tanárok, felügyelőnők beavat-
kozását nem fogadtuk el, az egész 
műsor a mi dolgunk volt. Az olykor 
szükséges fiúruhákat, vagy esetleg 
más kellékeket a kinnlakók szerez-
ték meg és kölcsönözték. Az ördög-
tánchoz fekete harisnyába, fekete 
tornanadrágba, blúzba öltöztünk. 
Két katedra alatti pódium összeta-
szítva volt a színpad, előtte függöny.

Az előadásra meghívtuk az igaz-
gató bácsit, a tanárainkat, a felügye-
lőnőket és hivatalos volt valamennyi 
bentlakó. A kis tanulóba a hosszú 
asztalok helyébe székek kerültek és 
háromszori csengetés után kezdőd-
hetett a műsor. A műsor végeztével 
jött a MIKULÁS (egyik növendék) 
hosszú, piros kabátban, fején hegyes 
sapkával, egyik kezében egy nagy 
levél, másikban virgács. Két ördög-
fióka követte csomagokkal teli nagy 
kosarakat cipelve. A Mikulás bácsi 
pár szóval köszöntötte a megjelen-
teket, leült egy nagy karosszékbe és 
kezdte hangosan olvasni a levelet, 
ami nem volt más mint a mi névso-
runk, felsorolva benne kinek-kinek 

viselt dolgai. Aki rendetlen volt, 
elhagyogatta holmiját, összecirkál-
ta könyveit, nem szeretett a hideg 
vízben mosdani, feleselt, ugyancsak 
megkapta a magáét a kosárból ki-
emelt csomagja mellé. (Nekem pél-
dául azt olvasta fel, hogy szeretném, 
ha a reggeli ébresztő csengőt elvin-
né a macska.) Egymást is megaján-
dékoztuk: titokban este a barátnők 
apró ajándékokat dugtak egymás 
párnája alá.

A második évharmad nagy esemé-
nye volt, hogy a katolikus leánygim-
náziumtól (a zárdától) az iskolánk 
meghívást kapott a színielőadásuk-
ra (a címe Az idgen leány, a Kül-
földi leány vagy ilyesmi volt). A 
meghívást viszonoztuk, meghívtuk 
a „zárdistákat” egy gyermek-operá-
ba, a Pillangóra, amelyet az énekta-
nárnőnk tanított be. Az előadást a 
nemrég épült református felső ke-
reskedelmi iskola dísztermében tar-
tottuk. Ez volt a tanévnyitó és év-
záró ünnepélyek színhelye is, mert 
a leánygimnáziumnak nem volt 
megfelelő helyisége. Itt tartottuk a 
tornaórákat, fel volt szerelve a te-
rem bordásfallal, hosszú padkákkal, 
nyújtóval, korláttal, ez utóbbiakat 
előadások alkalmával kivitték, szé-
kek és ülőpadok kerültek helyükbe.

Színpada, öltözője mutatta a terem 
kettős rendeltetését. A kereskedel-
mi iskola épületében, mely a brassói 
magyarság áldozatával épült, ma 
valamilyen egyetem működik. 

(Folytatása a 2. oldalon.)
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Hochbauer Ferencné Gáspár Sára

Ami iskolámról kilencven 
évesen eszembe jutott

1937. Brassó. KeresKedelmi i. évf.
(Folytatás az 1. oldalról.)
Kaptunk-e érte valamilyen kárpót-

lást? Nem tudom. (Az egykori, Kós 
Károly stílusú református temp-
lom és a mellette levő elemi iskola 
helyén épült fel az ARO-PALACE. 
Valahol a Lópiac felé kapott a refor-
mátus egyház egy épületet.)

E kitérő után folytatom a tanév 
történetét: A III. évharmad lezaj-
lott dolgozataival együtt. Sokat 
tanultunk, sokszor át kellett ismé-
telni nem csak az évharmad, hanem 
az egész év tananyagát is. Ezután 
következtek a vizsgák: első gim-
náziumban 3 tantárgyból (magyar, 
román, számtan), másodikban eze-
ken kívül franciából, harmadikban 
hozzáadódott a fizika, negyedikben 
a teljes tananyagból vizsgáztunk 
(abszolváló vizsga), román tanügyi 
biztos jelenlétében. Nem volt köny-
nyű dolgunk.

Lezárult az iskolai év. Utána, 
egyik évben, kevés anyagi hozzájá-

rulással, iskolai kiránduláson vehet-
tünk részt a Duna-deltában. Ez nem 
volt kötelező. Az útvonal: Brăila – 
Galati – Vâlcov volt, hajóval a Du-
nán. Visszafelé vonattal jöttünk a 
Kárpátokon keresztül. A következő 
évben a Prahova völgye volt soron: 
Azuga (sörgyár), Busteni (papír-
gyár), Sinaia. Szinajában a királyi 
kastélyt belülről, sajnos nem néz-
hettük meg, mert éppen ott volt a 
királyi pár, s így az őrség nem en-
gedett be. Ezek a nagykirándulások 
azokban az években voltak, amikor 
ott jártam gimnáziumban. Bizonyá-
ra, máskor is szervezett ilyeneket az 
iskola.

*
Íme, leírtam mindazt, ami isko-

lámról és a diákévekről eszembe ju-
tott. Sok-sok év múlt el azóta, sok 
minden már feledésbe merült, de 
emlékeimből, lehet, akad olyan, ami 
a mai diákok életét is megszínesít-
hetné.

Hochbauer Gyula

A XIII. Hétfalusi Magyar 
Népmese Maraton

Május 13-án volt a Brassó me-
gyei néprajzi múzeum négyfalusi 
részlegén. Mintegy százan jöttek 
a hajdani türkösi kúriába. Most is 
élt a mese, mert mondták. Volt, aki 
egyik legszebb hétfalusi csángó 
népmesénket, A háromágú tölgyfa 
tündérét, volt olyan is, aki életében 
először mondott ennyi hallgatónak, 
s csak suttogva merte, volt, akinek 
a közönségből segített egy mese-
mondó-társ, volt, akit román kísé-
rője fényképezett. Kisiskolás volt a 
legtöbb mesemondó meg óvodás, s 
becsületére váljék annak a néhány 
nagyobbnak, aki eljött teljesíteni 
egyik, közössége iránti kötelessé-
gét, s egy mások kiválasztotta al-
kalomkor hozzájárult, hogy éljen a 
népmesénk. A két idősebb korosz-
tályból is örvendhettek népkölté-
szetünknek, amit örömmel nyugtá-
zott a magyarul nem beszélő-értő 
román muzeológus is. 

A kísérő és a szervezésben segítő 
pedagógusokat közös pályánk révén 
ismerem, de sok olyan mesemondó 
jött, akivel évente csak itt találkoz-
tunk. Hallgattam és csodáltam, hogy 

mennyit érlel rajtuk az idő egyik 
alkalomtól a másikig, s ez hogyan 
mutatkozik meg az anyanyelvi mese-
mondásban, ebben a különleges érté-
kű nyelvi viselkedési formában.

A legtöbb gyereket az oktatási in-
tézmény ösztönöz részvételre, de 
van, amikor ezt csak keretként igé-
nyelik, a családból valaki a bíztató, 
esetleg, aki a mesét választotta, vagy 
tanította. Mindenképpen bekapcsol-
ja a családot és az osztályközösséget 
is a mesemondásba-hallgatásba.

A gyerekek jelképesen mesemon-
dó oklevelet kapnak. 5–6–7 oklevél 
egy gyerek gyűjteményében már 
jelent valamit.

*
Örömmel ismertem fel a mese-

mondók között kicsi szomszédjai-
mat, a kis ministránsokat, s a kísé-
rők között egykori tanítványaimat, 
mint ahogy annak is örvendtem, 
amikor tavalyelőtt egy román bácsi 
állított meg az utcán, s gratulált, 
mert ő a helyi TV adásában hallott 
pár gyereket mesét mondani, s cso-
dálta, hogy a mi világunkban is ez 
ennyire érdekes lehet.

Szőke Noémi, ZRIK, V. osztály

A három párna
Egyszer volt, hol nem volt, volt 

egyszer egy párna. A párnát Péter-
nek hívták. Péternek voltak barátai: 
Pali és Pál. Ők hárman a legjobb ba-
rátok.

Egyszer azt mondta Pali:
– Gyertek, lássunk világot!
– Jó, miért is ne! – vágta rá Péter.
– Induljunk! 
Mentek, mentek, majd egyszer 

odaértek egy erdőbe. De amire oda-
értek, este lett. Nem tudták, hol 
aludjanak. Aztán találtak egy nagy 
fát. Az alatt aludtak. Reggel elin-
dultak. Amikor kiértek az erdőből, 
megláttak egy gyönyörű kastélyt. 
A kastélyból kinézett egy csodaszép 
hercegnő. A hercegnő nagyon bána-
tos volt, mert a legkedvesebb kutyá-
ja elveszett. Azt mondta a hercegnő 

apja:
– Aki megtalálja azt a kutyát, an-

nak odaadom a fél királyságom, és 
a lányom. A három párna elindult 
a kutya keresésére. Keresték, keres-
ték, de sehol nem találták. 

Egyszer Péter meglátta a kisku-
tyát egy fán. A kiskutya nem tudott 
lejönni. Péter felmászott a fára, és 
lehozta. Elindultak a kastély felé. 
Amikor odaértek a kastélyhoz be-
mentek a királyhoz, és átadták a 
kiskutyát. A király Péterre ruházta 
a fél királyságát és a lányát ráadás-
ként feleségül. Pali és Pál Péterrel 
éltek együtt a kastélyban. 

Egy hétig tartott a párnamulat-
ság.

Boldogan éltek, míg volt ki alud-
jon rajtuk.

Köpe Mária-Magdolna, ZRIK, VI. osztály

Mese a kecskéről
Nekem kicsi korom óta voltak ál-

lataim szebbnél-szebbek és különle-
gesebbnél-különlegesebbek.

A sok állat közül mindig is a kecs-
kéket szeretem a legjobban, mert 
nagyon okosak, viccesek és ügyesek 
. Egy nap elmentem játszani a kecs-
kékhez. Miközben játszottam, oda-
fogott az este, és a kecskék közt el-

aludtam, ők meg, míg álmodoztam, 
meleget tartottak nekem.

Hirtelen a kedvenc kiskecskémmel 
az álmok világában találtuk magun-
kat. Mindkettőnk álmai betejesed-
tek. Az én álmaim közt az is benne 
volt, hogy a kiskecském tudjon be-
szelni. Ketten építettünk egy házat. 
Minden állat értette a nyelvünket, 

és mi is az ő nyelvüket. Teltek a na-
pok, és egy állat-várost építettem a 
kiskecskémmel, ahol én voltam az 
elnök, a kiskecske meg az alelnök. A 
városban minden állat békében élt. 
Az iskolában a világ minden sarká-
ból volt kis állat. Ügyesen tanultak. 
Az iskolavárost Marika –földnek ne-
veztük el. Mikor a városban minden 

állat megöregedett, és az én legjobb 
barátom meghalt, akkor olyan nagy 
volt a szomorúságom, hogy feléb-
redtem az álmomból. Kimentem a 
pajtából. Addig a szüleim nagyon 
sokat aggódtak, hogy hol vagyok.

*
Végül megnyugodtak, hogy az ál-

mom nem teljesedet be.
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Benedek Krisztina, ZRIK, V. osztály

Mese a barátnőimről
Bakk Anikó-Anna, ZRIK, VI. osztály

Mese a levesemről
Egyszer volt, hol nem volt 

egy Négyfalu nevezetű község. 
Négyfaluban élt hat barátnő. 

Én Krisztina vagyok a hat barát-
nő közül, és én fogom bemutatni 
őket: Noémi a legkedvesebb, Zsófi a 
legokosabb, Zsozsó a legviccesebb, 
Brigi a kész táncos-tornász, Kinga 
a bolondozó és végül én a kalandvá-
gyó, kreatív.

Egyszer, mikor sétáltunk mind a 
hatan a parknál, leültünk egy moz-
gó székre, amelyik eltört alattunk. 
Nagyot kacagtunk, és a homoko-
zónál előbukkant a homokban egy 
pók. Vizet kért tőlünk. A lányok 
megijedtek, csak Krisztina nem. Ő 
adott vizet. A pók erre azt mondta: 

– Jótett helyébe jót várj. 
Nem sokkal azután megkívántuk 

a fagyit. 
Krisztina azt kérdezi: 
– Miért nem veszünk fagyit? 
Zsófi erre azt mondja: 
– Mert senkinek sincs pénze. 
– Nekem van – mondta Nonó 

vagyis Noémi. Nagylelkűen min-
denkinek vett. De a fagyizó a tömb-
ház tetején volt. Ide pedig csak 
létrán lehetett felmászni. Noémi 
felment a létrán, Kinga éppen bo-

londozott és leverte a létrát. Zsófi 
kitalálta, hogy másképp is fel lehet 
jutni, cigánykerekezéssel. Brigi el-
vállalta ezt a feladatot, és felcigány-
kerekezett a lebegő deszkákon át. 
Már csak én maradtam és Zsozsó. 
Zsozsó viccelődött: 

– Bárcsak fel lehetne szállni oda. 
– Zsozsó, te egy zseni vagy – híze-

legtem neki. Menjünk fel a lépcsőn 
a szemben lévő tömbház tetejére! 

Ott a mi kis pók barátunkkal ta-
lálkoztunk. Már nem is volt annyi-
ra kicsi. Inkább mondom úgy, hogy 
óriási. Úgy megijedtünk, hogy jajj. 
Ne féljetek tőlem, mondta a pók. 
Erre mi meg is bátorodtunk, mint-
ha varázslat lett volna. Ő már tudta 
a gondunkat, és egy hatalmas hálót 
szőtt egyik tömbháztól a másikig. 
Méghozzá Orbit rágógumiból, így 
hát Krisztina átkelt, de Zsozsónak 
nem sikerült, odaragadt a rágógu-
mihoz. De a pók segített és áthozta 
a rágón át a fagyizóhoz. Ott megkö-
szöntük neki. Megöleltük egymást 
és fagyit ettünk. 

A pókot is meghívtuk.
Ha a csokis fagyi nem fogyott el 

volna az én mesém is tovább tartott 
volna.

Pantea János, ZRIK, V. osztály

Mese a hegedűről
Volt valahol s valamikor egy he-

gedűdoboz.
– Szia, gyanta – mondta benne a 

hegedű.
– Jó napot kívánok – motyogta a 

gyanta.
– Szerinted  mikor jön Jancsi ?
– Nem  tudom, de kösz  hogy em-

lékeztettél. Be kell gyantáznom a 
vonót.

– De ne erősen – zizegte a vonó – 
mert akkor csiklint.

– Jól van, vonó barátom.
Olyan gyorsan eltelt asz idő, hogy 

nem vették észre, hgy már 14.15 
van.

– Szia, anyu, megjöttem – hallat-
szott egy zaj.

– Jancsi az – örvendeztek.
Miután egy félórát hegedült Jan-

csi, a gyanta megkérdezte, hogy 
milyen egy opera.

– Olyan hogy több hangszer ját-
szik. Ha akarod, elmehetünk egyre.

Este a hegedű, a vonó, a gyanta és 
Jancsi elindultak a német operához. 
Útközben találkoztak egy cicával. 
Bemutatkozott: „Sanyi vagyok.”

– Szia, Sanyi! Eljössz velünk a né-
met operához?

– Persze!
Akkor a hegedű, a vonó, a gyanta, 

Sanyi és Jancsi elindultak.
Az opera mellett ott állingált egy 

kutya. A kutya neve Kutyanevű Ku-
tya volt. Ő volt az őr. Beléptek.

Szépen nézték. Mikor vége lett, 
hazamentek.

A gyanta csak az operáról álmo-
dozott.

A kedvenc levesem a laskaleves.
Egyszer egy szombat délután 

anyukám elkezdte főzni a fazék las-
kalevest. Mivel nagyon szeretem a 
levest, örömömben ugrándoztam a 
házban. Ő megfőzte a levest és bele 
is rakta a laskát. Megterítettük az 
asztalt, és mindenki nekiült enni. 
Egyszer hozzám szólt egy hang:

– Forró-e a leves?
– Igen – szepegtem.
– Szenvedj te is! Engem megda-

gasztottak, majd felvagdaltak, az-
után egy műanyag zacskóba raktak, 
aztán édesanyád fövő vízbe rakott, 
és megfőzött, most te pedig arra ké-
szülődsz, hogy megegyél. Ha most 
megeszel, akkor milyen sorsom lesz?

– Én most mit tegyek?
– Semmit. Ne egyél meg.
Erre felmérgelődtem, és mérgem-

ben megettem.
Ha nem ettem volna meg, akkor 

tovább folytatódhatna a mese.

Deák Anikó, ZRIK, VI. osztály

Mese a nagytatámról
Egy szép nyári napon a nagyta-

támmal kimentünk a kertbe a bárá-
nyokhoz, hogy adjunk nekik valami 
ennivalót.

Mikor megláttuk a bárányokat, 
hát láss csodát! A fehér bárányok-
ból csupa színes bárányok lettek. 
Nagytatám megijedt, amikor meg-
látta bárányokat, mert nem tudta 
elképzelni, mi is történhetett. Ekkor 
előjött az egyetlen fehér bárány és 
így szólt: 

– Én tudom, mi történt!
A nagytatám és én ámulva néztük 

ezt a fehér bárányt. Csak ez járt a fe-
jemben: „Mióta is beszélnek a bárá-
nyok? Eddig én még soha nem lát-
tam beszélő bárányt. Vajon tényleg 
tudja, hogy mi történt?” 

Egy kis idő múlva ezt kérdeztem 
tőle: 

– Mi is történt pontosan?
A bárány így felelt: 

– Éjszaka, míg a többi bárány 
aludt, én elmentem ennivalót ke-
resni, mert nagyon megéheztem. 
Ekkor megpillantottam egy vén 
banyát, aki valamiféle varázsfesték-
kel sorra mázolta le a barátaimat. 
Nem lehet tudni, hogy miért. Meg-
ijedtem és elbújtam. Ezt a festéket 
nem lehet vízzel lemosni, mert már 
próbáltunk társaimmal a csorgó alá 
bújni, és nem jött le.

Ezt végighallgatván, nagytatám 
így szólt: 

Akkor így maradnak a báránya-
im, legalább különlegesek! Ahogy 
látom, nekik is tetszik a gyapjuk új 
színe. 

Így ezek a bárányok ott örökre 
színesek maradtak.

*
Ha a bárányok nem maradtak vol-

na színesek, lehet, hogy az én me-
sém is tovább tartott volna.

Benedek Brigitta, ZRIK, V. osztály

A maroktelefonom
Egyszer volt, hol nem volt, volt 

egyszer egy telefon, ami nem tudom, 
hogyan került a szobámba, mert 
aludtam.  Egy zajt hallottam, s fel-
keltem. Nagyon megijedtem táncolt 
énekelt a szobámban. Aztán én is el-
kezdtem táncolni. Miután a telefon 
lenyugodott, azután bemutatkozott.

– Telóka vagyok, egy féléves telefon.
Elkezdtem kacagni.
– Ha féléves vagy, hogy tudsz be-

szélni? – kérdeztem kíváncsiskodóan.
– Hát úgy születtem - mondta 

Telóka.
– Na, jó! Nincs kedved sétálni? - 

kérdeztem.
– De! - mondta boldogan.
– Akkor gyere!
Elmentünk sétálni. Az ölömben vit-

tem, de leesett. Felkelt a földröl. Elér-
tünk az erdőbe. Akartunk labdázni, de 

sajnos nem volt labdánk. Azt mondta 
Telóka, hogy ne búsuljak, mert lesz 
labda. Átváltozott labdává. 

– Neee! Változz vissza telefonná! 
Te lettél a labda, de kivel játsszak? 
Hát, hívj ide valakit. Azt mondtam 
Telónak, hogy jó. Kerestem is egy 
lányt, akivel megbarátkoztam, Pan-
nának hívták. Játszottunk egy fél 
órát, majd elfáradtunk. 

Szerencse, hogy az erdőben volt egy 
vendéglő. Pannának megfizettem a fa-
gyiját, s azt ordibálta Telóka, hogy neki 
is vegyek, elcsodálkoztam, majd vettem 
egy fagyit neki is. Megettük a fagyit, 
majd elbúcsúztunk Pannától. Elindul-
tunk hazafelé. Megint leesett Telóka, és 
én kiabáltam, hogy Telóka, ébredj fel, 
de Telóka nem ébredt fel. Sajnos, haza 
kellett mennem. Ott hagytam Telókát, 
és hazamentem sírva.



* Szerkesztőség: RO-505600 Négyfalu, George Moroianu utca (Nagyút) 87. szám * Telefon: 0268 / 275 773 *
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A Zajzoni Rab István Középiskola tanítói közössége

Tehetségkutató verseny 
2017

Szombaton, 2017. május 27-én, a 
négyfalusi Zajzoni Rab István Kö-
zépiskola adott otthont a tehetségek 
felkutatásának. 122 elemi osztályos 
tanuló mondott el 38 magyar nép-
mesét, énekelt el 70 magyar népdalt 
és a közelgő gyermeknapról ké-
szített 49 vidám rajzot. Az immár 
XXIV. Tehetségkutató versenyre a 
megye 11 iskolájából 35 tanító ké-
szítette fel a gyerekeket.

Mint bármelyik versenyen, a jók 
között voltak legjobbak, akik díjat 
nyertek:

Mesemondás:
Előkészítő osztály: 
I. díj: Popa Emilia (2-es Ált. Isk.), 

II.díj: Tamás Krisztina (G.M.K.), 
III.díj: Budai Csongor (Ürmös) és 
Katona Dávid (Á.L.F.)

I. osztály:
I. díj: Kozi Sámuel (15-ös Ált. 

Isk.), II. díj: Fekete Magor (G.M.K.), 
III. díj: Remán-Zippenfenig Sarolta 
(Z.R.I.K.), Dicséret: Bendea Daniel 
(2-es Ált. Isk.)

II. osztály:
I. díj: Benedek Márk (15-ös 

Ált. Isk.), II. díj: Tamás Nimród 
(Barcaújfalu), III. díj: Czimbor Edu-
árd (G.M.K.), Dicséret: Borca Ro-
land (Á.L.F.) és Szabó Anita (Apáca)

III. osztály:
I. díj: Geréd Alpár (2-es Ált. Isk.), 

II. díj: Gergely-Albert Edina (2-es 
Ált. Isk.), III. díj: Nyikó Fruzsina 
(Ürmös), Dicséret: Gábor Olivér 
(G.M.K.).

IV. osztály:
I. díj: Bartha Anett (2-es Ált. Isk.), 

II. díj: Csukás Anikó (G.M.K.) és 
Gombás Sándor (Z.R.I.K.), III. díj: 
Nagy Attila (Ürmös).

Azok a tanulók, akik I. díjat nyer-
tek, (a IV. osztályos kivételével) 
novemberben képviselni fogják me-
gyénket Sepsiszentgyörgyön az 
Országos Kriza János Ballada- és 
Mesemondó Versenyen.

Ének:
Előkészítő osztály: 
I. díj: Ráduly Kenéz (Á.L.F), II. díj: 

Dobai Kinga (2-es Ált. Isk.), III. díj: 
Kiss Renáta-Júlia (G.M.K.), Dicsé-
ret: Székely Anna (Z.R.I.K.).

I. osztály:
I. díj: Ceauş Martina (Á.L.F), II. 

díj: Kerekes Beatrix (2-es Ált. Isk.), 
III. díj: Csukás Emese (G.M.K.), Di-
cséret: Csutka Andrea (Ürmös).

II. osztály:
I. díj: Rabocskai Dávid (Á.L.F), 

II. díj: Benedek Boglárka (2-es Ált. 
Isk.), III. díj: Szabó Márk (Apáca), 
Dicséret: Vlase Erika (G.M.K.).

III. osztály:
I. díj: Nagy Eszter (Z.R.I.K.), 

II. díj: Papp Bernadett Izabella 
(G.M.K.), III. díj: Ráduly Zsombor 

(Á.L.F), Dicséret: Mare Ştefania-
Amália (2-es Ált. Isk.).

IV. osztály:
I. díj: Szitás Anne-Marie (2-es Ált. 

Isk.) , II. díj: Lucaci Réka-Ágota 
(Keresztvár), III. díj: Ráduly Előd 
(Ürmös), Dicséret: Szabó Mónika 
(G.M.K.).

Mind az öt I. díjas részt vesz októ-
berben a Temesvár melletti Újszen-
tesen sorra kerülő Országos Őszi-
rózsa Népdalvetélkedőn. 

Rajz:
Előkészítő osztály: 
I. díj: Bálint Csenge Klára 

(Z.R.I.K.), II. díj: Pouvoutsis Krisz-
tina (2-es Ált. Isk.), III. díj: Kiss 
Eszter (G.M.K.), Dicséret: Gyerő 
Edvárd (Ürmös)

I. osztály:
I. díj: Sipos Antónia (G.M.K.), II. 

díj: Vass Albert Nimród (Á.L.F.), 
III. díj: Kiss Géza (15- ös Ált. Isk.), 
Dicséret: Suciu Noémi Mónika (2-es 
Ált. Isk.)

II. osztály:
I. díj: Nyika Orsolya (2-es Ált. 

Isk.), II. díj: Székely Mátéfi Ani-
ta (Á.L.F.), III. díj: Bertalan Dávid 
(Á.L.F.), Dicséret: Kiss-Istók Betti-
na (Z.R.I.K.)

III. osztály:
I. díj: Bartalis Clara Alexandra 

(2- es Ált. Isk.), II. díj: Mátyás Tí-
mea (Z.R.I.K.), III. díj: Berei Enikő 
(G.M.K.), Dicséret: Kalamár Zsófia 
(Krizba)

IV. osztály:
I. díj: Vajda Melinda (G.M.K.), II. 

díj: Marosi Tamás (Á.L.F), III. díj: 
Bálint Szilárd (2-es Ált. Isk.), Dicsé-
ret: Opra Botond (Ürmös).

Gratulálunk nekik!
Köszönet és dicséret illeti iskolánk 

Diáktanácsának azon tagjait, akik 
játékokkal szórakoztatták a gyere-
keket: Bözödi Júlia, Czoguly Mária-
Mónika, Dombi Orsolya, Kiss-Istók 
Dávid, Kovács Eszter-Apolka, Szé-
kely Anna-Zsófia.

*
Köszönjük szépen a segítséget 

Szabó Mária-Magdolna szaktanfe-
lügyelő asszonynak, Székely Melin-
da iskolaigazgatónak, a gyerekeket 
felkészítő tanítóknak, a zsűritagok-
nak, s mindazoknak, akik hozzájá-
rultak a szervezéshez.

*
Anyagi támogatóink: Szegedi 

László kőhalmi református lelkész 
úr, aki jutalomkönyveket adomá-
nyozott, a Metromat Kft, a Barca-
sági Csángó Alapítvány, a Romániai 
Magyar Pedagógusok Szövetségé-
nek Brassó megyei szervezete és a 
Dencopan pékség. Nekik is hálásan 
köszönjük!

Vas Márk, ZRIK, VI. osztály

Mese a szemüvegemről
Buna János, ZRIK, VI. osztály

Mese a párnámról
Egy este elmentem lefeküdni az 

ágyamba. 
A fejemet letettem a nagy puha 

zöld párnámra, akit Lajosnak hív-
tak.

Mikor reggel felkeltem, észrevet-
tem, hogy a párnám odaragadt a fe-
jemhez. 

Próbáltam levenni, de nem sike-
rült. 

Egy idő után, Lajos elkezdett be-
szélni. 

Azt hittem, hogy álmodok, de rá-
jöttem, hogy nem. 

Eleinte viccesnek találtam, hogy 
Lajos a fejemhez ragadt, mert min-
dent együtt tudtunk csinálni, de 
egy idő után zavaró lett, mert egy-
végben hangosan beszélt. 

Úgy gondoltam, hogy ez nem 
mehet tovább, ezért a bicskámmal 
levágtam. 

Lajos egy kicsit elszakadt, de én 
megvarrtam.

Lajos úgy megharagudott rám, 
amiért elvágtam és megvarrtam, 
hogy soha többet nem kívánt a fe-
jemhez ragadni.

Egy napon úgy döntöttem anyukám-
mal, hogy menjünk a szemorvoshoz. 
Nem láttam rendesen. A szem-

orvosnál azt mondták, hogy kell 
szemüveg. Ettől a naptól lettem 
szemüveges. Nem nagyon szeret-
tem volna szemüveges lenni, de a 
szemüvegemet elneveztem Márk 
kettőnek. 
Én megtanítottam enni, inni, fo-

cizni, mindenre, amit én is tudtam, 
még beszélni is. Szép volt kint az 
idő, és megkérdeztem: 
– Megyünk ki focizni?

– Igen, mehetünk.
– Én leszek a kapus! – mondta 

Márk kettő.
– Jó!
Megrúgtam a labdát, és véletlenül 

eltörött az egyik lencse.
– Inkább gyere be FIFA-zni! –

mondta a szemüveg.
– Jó!
Márk kettő megnyerte a meccset, 

de csak azért, mert hagytam ma-
gam, hogy ne sírjon.
Ez a nap egy kicsit szomorú volt, 

de máskepp jó volt.

Fejér András, ZRIK, VI. osztály

Mese az iskolacsengőmről
Egyszer volt, hol nem volt, volt 

egyszer egy iskolacsengőm. 
A neve Béla volt. Nagyon kövér 

volt. Ő szeretett beszélni és sokat 
enni. A kedvenc étele a pizza volt, ked-
venc foglalkozása pedig a csengetés.

Egy nap iskolaszolgálatos voltam. 

Reggel hét óra ötven perckor felmen-
tem az iskolacsengőhöz és próbáltam 
csengetni, de Béla nem engedte, mert 
őt, amikor eszik, nem lehet megza-
varni. Bármit csináltam neki, nem 
tudtam meggyőzni hogy engedjen, 
hogy nyomjam meg azt a gombot, 

amit ha megnyomsz, akkor  Béla kell, 
hogy csengjen. Úgy győztem meg, 
hogy igértem neki egy jó nagy piz-
zát. El is fogadta, de azt mondta ne-
kem, ha következőkor megzavarom, 
akkor nem fog engedni többé soha, 
hogy csengessek. Meg is igértem 
neki, hogy nem fogom többet meg-
zavarni. Nagyon mérgesek voltak 
rám az iskolatársaim, mert jó négy 
perccel kesőbb csengettem. De a jó 

barátom, Béla megvédett, és bevallta, 
hogy  ő a hibás ezért. 

Ez után a nap után mindenki szol-
gálatos akart lenni azért is, mert mi-
kor Béla bocsánatot kért, nagyon vic-
cesen fejezte ki magát.


