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Még jóformán véget sem ért 
tavaly az OKTÓBER23-4FALU 
mozgóverseny, s máris elkezd-
tük az idei verseny szervezését. 
Hat 1848-as tematikájú, március 
15-ike körül szervezett mozgó-
verseny után idén került sor a 
második 1956-os tematikájú, 
október 23-ika körül megrende-
zett mozgóversenyre, amelyet a 
négyfalusi Zajzoni Rab István Kö-
zépiskola Diáktanácsa szervezett.

„Van egy régi szabály: játéko-
san az ember mindig könnyebben 
tanul. Ez volt a kiindulópontja 
ennek a mozgóversenynek. Sze-
rettem volna, ha azok az elvont 
történelmi fogalmak, mint forra-
dalom, hősök, szabadság és még 
sok más hasonló kaliberű szó kö-
zelebb kerülne a XXI. század szü-
löttjeihez. Nem könnyű, hiszen 
már alig mesélnek a nagyszülők. 
Marad hát a játék, a kutatás, a 
felfedezés, ez az ősi, jól bevált 
módszer, hogy érzékeltetni tud-
junk.” – árulta el a versenyről 
Bálint Ildikó, a Zajzoni Rab István 
Középiskola történelemtanára.

Az idei nagy újítás viszont abból 
állt, hogy a teljes versenyt átszer-
veztük szabadulószoba, kincs-
vadászat jellegűvé. A műfaj igen 
népszerű manapság. A résztve-
vőknek meghatározott időn belül 
logikai vagy ügyességi feladatok 
segítségével kell kijutniuk egy 
szobából, megtalálni az elrejtett 
kincseket. Továbbfejlesztve – élő 
társasjátékként – közkedvelt csa-
patépítő feladatsor is.

Felkértük Kovács Lehel Istvánt, 
hogy tervezze meg a játékot, dol-
gozza ki a feladatokat.

Külön füzetecskékben tananya-
got állítottunk össze az V–VIII., 
illetve IX–XII. osztályosok számá-
ra, amiből felkészülhettek a moz-
góversenyre. Be kellett szerezni a 
versenyfeladatokhoz szükséges 
eszközöket (különböző laka-
tok, micro:bit-ek, széfek stb.), 
valamint össze kellett állítani a 
feladatsort is.

A feladatok a tavalyi versenyhez 
képest izgalmasabbnak bizonyul-
tak, mert a versenyzők logika és 
tudás segítségével kellett legyőz-
zék az akadályokat, ahhoz hogy 
kiutat nyerjenek a „szabaduló 
szobából”. Volt lólépéssel elbo-
nyolított szudokú, újságokban 
és rádióüzenetben is keresgélni 
kellett, a sírokról összeírt neveket 
kellett keresztrejtvénybe beírni, 
Kahoot! alapú kvíz, Morse-kó-
dolás micro:biten, zászlókivágás 
és ablakrejtvény, de könyvekben 
szavak keresése is.

A verseny helyszíneit az 1956-os 
forradalom helyszíneinek szim-
bolikus neveivel láttuk el, így lett 
a Barcasági Csángó Alapítvány 
székháza a Kossuth tér, s itt két 
helyszínen, az Országházban és az 
Országgyűlési könyvtárban is zaj-
lott a verseny, a hosszúfalu-alsze-
gi evangélikus temető lett a Corvin 
köz, a Piroska Panzió a Műszaki 
egyetem, a hosszúfalu-alszegi 
papilak előtti tér a Petőfi szobor 
(mellesleg itt tényleg van egy Pe-
tősi szobor is), a templomudvar 
a Bem tér, a George Moroianu 
Líceumban berendezett osztály-
terem pedig a Bródy Sándor utca 
és a Magyar Rádió. 

(Folytatása a 4. oldalon.)
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Veres Emese Gyöngyvér

Barcasági csángó tollfor-
gatók az I. világháborúban
(Folytatás a júniusi lapszá-

munkból.)
Kedves feleségem! Ezennel tuda-
tom,
Elég jól volt dolgunk a szent kará-
csonyon.
Hogyha nem éppen a régi boldog-
ságban
Töltöttük békében, örömben, víg-
ságban…
Volt egy karácsonyfánk, szépen 
földíszítve,
A rá rakott holmit jó Királyunk 
küldte.
Küldtek még mások is mindenféle 
holmit
Akikért strázsálunk éjjel-nappal itt 
kint.
El küldték mihozzánk a harcmeze-
jére,
Ládába pakolva, szépen elrendez-
ve.
A kapitány urunk eljárt mindenho-
va,
Karácsony estéjét nekünk fölál-
dotta.
Énekeltünk előbb egyházi éneket,
Azután a himnuszt és más egye-
beket.
A német bajtársak szintén énekel-
tek,
Úgy szintén pediglen a román 
testvérek.
Aztán kapitány úr egy beszédet 
tartott,
Éljenzés közben szépen elbúcsú-
zott,
Hátra hagyva bölcsen: osztozzunk 
meg szépen,
Jó egyetértéssel és illedelmesen.
Aztán osztottuk a karácsonyfa al-
ját,
Elsőbbször is a szép kilenc darab 
pipát.
Ezekből megjegyzem, egyet én is 
kaptam,
Hogyha haza megyek, akkor meg-
mutatom.
Minden ember kapott tíz darab sü-
teményt.
Cukrot, szappant és … és szeretet-
ből reményt.
Dohányt, plajbászt, papírt, tíz  da-
rab szivarat,
Tíz darab tábori és képeslapokat.
Továbbá volt ott még sok színes 

gyertyácska.
Aszalt körte, szilva, dió, füge, 
alma.
Bor is jutott jócskán, karácsony 
estére,
Lefeküdtünk aztán, vígan énekel-
ve.
És aztán másnap az első ünnepen,
Összegyülekeztünk mindnyájan 
egy téren.
Templomunk tetője volt az égbol-
tozat
Oltárunk pedig fehér fátyol huzat.
Itt mi körben állva szépen énekel-
tünk
A kapitány urunk volt a mi lelké-
szünk.
Szép beszédet mondott, röviden, 
édesen,
Tudom, meghallgatta azt a Nagy 
Úr Isten!
Ránk tekint onnan fönt, őriz és 
megsegít.
Oltalmába veszen s a harcban bá-
torít.
Ő a magasságból, ki mindent hall 
és lát,
Nem hagyja el soha s szenvedő 
lakát.
Most még hozzá teszem, kérjük 
Istenünket
Érjük békességben a más ünnepe-
ket…
Karácsonyfa mellett, szép családi 
körben,
A meleg szobában csendes békes-
ségben.

                                Férjed István.
Orosz harctér, Koroschovnice 

(?), 1915. december 29.

Csángó vagyok
Csángó vagyok, csángómagyar 
fajta, 
Annak teremtett az Isten maga. 
Csángók voltak az én jó szüleim, 
Csángók voltak kedves tanítóim.
Csángliában a havasok alján, Ott 
születtem Tatrangvize partján. 
Kis fehér ház az én szülőházam, 
Ott ringatták valamikor bölcsőm.
Csángó az én legkedvesebb ne-
vem, 
Hogy ha hallom, úgy dobog a szí-
vem. 

Büszke vagyok a fajomra min-
dég,Az is leszek egész halálomig!
Hallottátok, kik itt vagytok mos-
tan?! 
Tudjátok-e, hogy Csánglia hol 
van? 
Tudjátok-e, ki az a csángó nép? 
Búsan láthadd, de gyáván sem-
miképp?
Brassó mellett mint egy erős kő-
fal, 
Ott laknak ők a szép Hétfaluban. 
Szorgalmas nép, megnézheti bár 
ki, 
S valamennyi mind, mind jó ha-
zafi,
Csángó vagyok, hétfalusi csán-
gó! 
Erős hittel békességre vágyó ! 
Habár vagyok idegenbe járó,De 
maradok hétfalusi csángó!

Oroszharctér, 1916. január 27. 

Fóris István már a fenti vers 
megírása előtt is A csángóként 
írta alá verseinek egy részét, vagy 
a neve után zárójelben megje-
gyezte, hogy hétfalusi csángó. 
Sajnos, a naplójában nem ma-
radtak utalások arra nézve, hogy 
mi késztette a fenti vallomásra, 
miért hangsúlyozta származását. 

Néhány részlet erejéig térjünk 
is vissza Fóris naplójához.

918. nov. 24
Az öste az egyik gazdánk azzal 

a hírrel jött ki a faluból, hogy: 
„megalakult Magyarországon a 
köztársaság”, azt mondja „va-
lami Karoli az elnök”. Adott egy 
újságot amelyből kisilabizáltam, 
hogy gróf Károlyi Mihály az el-
nök. Továbbá kiböngésztem be-
lőle az első országgyűlésen tar-
tott beszédet.

Megéljeneztük mi is, pedig 
még nem vagyunk informálva 
jól a hazai viszonyokról. Tán fo-
galmunk sincs, hogy milyen vál-
tozások történtek odahaza. De 
annyit mégis tudunk, hogy ez a 

köztársaság üdvös dolog ránk 
nézve magyarokra. Adja az Úr Is-
ten, hogy minél előbb ott örven-
dezhessünk a többi örvendezők 
közt, ott az édes Szülöföldünken 
és élvezhessük a kettős szabad-
ság gyümölcseit!

918. dec. 2
Születésem napja van ma. Ma 

volna az a nap, amelyen har-
minckét évet a hátam mögött 
hagyok és az ötödik amit távol 
a szülőfalumtól, távol a kis csa-
ládtól és távol az élet sok édes 
gyönyöreitől töltök. Az ötödik, 
amióta szemem nem látott sem-
mit ami kedves és szívem fuldo-
kolva bolyong a csüggedések 
tengerén, hol révpart helyett 
csak vérfakasztó zátonyra talált. 
Az ötödik a mióta fülem nem hal-
lott boldogságot szülő és táplá-
ló hangokat és ajakamról kínzó 
sóhajok üldözik szüntelenül az 
igazi édes mosolyt.

918. dec. 8.
Egy nagyon elszomorító rosz-

sz hír érkezett ma hozzánk. Egy 
goromba lesújtó hír. Azt beszé-
lik ezek a digók az újságok után, 
hogy „Erdély a románoké”. No 
hát ha igaz, úgy ez lesz a legkín-
zóbb a legfájóbb teher a mi idá-
ig nehezedett a szívemre! Ennél 
nagyobb szerencsétlenség még 
nem érte egy nemzedéket sem 
mint most minket erdélyi magya-
rokat. – Azt sem tudom, hogy va-
gyok. – Annyira oda vagyok, hogy 
nem tudom mi lesz velem, mi fog 
érni ha csakugyan igaz ez a hír.

Azt mondják a pajtások, hogy 
egy borbély mondta. Így hát még 
csak az a gyönge remény vigasz-
tal hogy hátha nem igaz.

Jaj! Mert ha igaz – úgy örökre 
hazátlan zarándok leszek, sem 
hogy annak nyomorult népség-
nek alattvalója legyek!

(Folytatjuk.)
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Hochbauer Gyula

A predeáli állami 
elemi iskola

preDeál: A román vám és A vámTIszTvIselők lAkásAI

(Folytatás az augusztusi lapszá-
munkból. )

„Kötelességemnek tartom ezen 
nemcsak vármegyénkben uj, de 
az egész országban is ezidősze-
rint még egyedülálló culturális 
intézmény rendeltetéséről, kelet-
kezéséről és működéséről röviden 
a következőket jelenteni, a Tek. 
Közigazg. Bizottságnak jóakaratú 
érdeklődését és hathatós támo-
gatását ezen minden tekintetben 
üdvös uj intézmény javára kérni.

Ezen internátus czélja egy-
részt az ország határához közel 
eső romániai községekben lakó 
szegénysorsu, de magyar ho-
nossággal biró munkások és 
iparosok fiugyermekeinek ma-
gyar iskolázását lehetővé tenni, 
másrészt pedig az elemi iskola 
hat osztályának elvégzése után 
a tanulóknak magyar iparosoknál 
való elhelyezését, illetve a tehet-
ségesebb tanulókna továbbkép-
zését lehetővé tenni s ily módon 
a Romániába szakadt magyarok 
gyermekeinek az országban való 
érvényesülését biztositani.

Ezen 30 fiu részére berendezett, 
az állam által fenntartott inter-
nátus különbözőképen fellépett 
nehézségek után csak a folyó évi 
február hó 1-én volt megnyitható. 

A gyermekek bentlakást és 
teljes ellátást kapnak és állandó 
felügyelet alatt állnak.

A legtöbb gyermek egészen 
ingyenesen van az internátusban, 
csak a tehetősebbek fizetik havon-
kint a 4 koronában megállapitott 
igen csekély hozzájárulási dijat. 

Az internátus a helyi viszonyok 
miatt kissé szüken ugyan, de azért 
egészséges módon, tisztán, és 
egyáltalában a szerényebb igények 
követelményeinek megfelelően van 
elhelyezve, a minthogy minden 
tekintetben kiváló sulyt fektetek 
arra, hogy a gyermekek a szülők 
társadalmi viszonyaiknak megfelelő 
helyzetben maradjanak és bennük 
nagyobb, ki nem elégithető, később 
elégedetlenségre okot szolgáltató 
igények ki ne fejlődhessenek.

A fiugyermekek meghatározott 

heti étlapok szerint és meghatá-
rozott mennyiségben, az áll. tanitó 
által folytonosan ellenőrzött élel-
mezést és pedig meleg reggelit, 
ebédet és vacsorát, azonfelül na-
ponként háromszor jó nagy darab 
izletes fehér kenyeret kapnak.

Az élelem mennyisége és minő-
sége ellen eddig panasz nem me-
rült fel, de az élelmezés megfelelő 
voltát a gyermekek jó egészséges 
külseje igazolni látszik.

Ámbár ezen intézmény hatását 
rövid öt havi müködése után 
teljesen elbirálni most még alig 
lehet, mégis a következő nehány 
adat eléggé igazolja azt, hogy 
ezen internátus üdvös és hasznos 
rendeltetéssel bir.

Az érdekelt szülők szivesen 
hozzák gyermekeiket, bizalommal 
vannak a második tanévbe lépő 
intézmény iránt, a mit kétségte-
lenné tesz azon ténykörülmény is, 
hogy a folyó tanévben helyszüke 
miatt 20-nál több jelentkező fiu-
gyermeket vissza kellett utasitani.

A gyermekek felvételénél arra 
vagyok tekintettel, hogy első sor-
ban a kisebb gyermekek vétesse-
nek fel, hogy a fogékonyabb kor-
ban bekerülő és könnyebben haj-
lítható, alkalmazkodó gyermekek 
minél több éven át látogathassák 
a magyar iskolát, hogy ily módon 
úgy az iskola, mint az internátus 
huzamosabb időn át nagyobb 
hatással legyen a növendékekre.

A magyar anyanyelvű szülők 
internátusba felvett gyermekeinek 
körülbelül csak egy harmada be-
szélte nagyon hibásan a magyar 
nyelvet, egy harmada igen keveset 
tudott magyarul, egy harmada pe-
dig csak románul tudott beszélni.

Előképzettségük igen hiányos 
volt, ugy, hogy a gyermekek leg-
nagyobb részét, tekintet nélkül 
életkorukra, csak az I. és II. osz-
tályba lehetett beosztani. Ezen 
állapot a folyó tanévre, a mint ez 
a felvett növendékek névjegyzéke 
is mutatja, tetemesen javult.

Az internátust közvetlenül fel-
ügyelő állami tanitó és élelmező 
kijelentése szerint a gyermekek 

jó része igen elvadult erkölcsökkel 
került be a bentlakásba.

Ha ezek után megemlitem, hogy 
a gyermekek erkölcsei ellen a 
tanév végén panaszra alig volt 
ok, tehát a gyermekek erkölcsileg 
javultak, továbbá, hogy az iskolá-
ban is némi haladást tettek, ugy 
hogy a folyó tanévre a csatolt név-
jegyzék szerint már sokkal több 
gyermeket lehetett magasabb 
osztályokba beosztani és hogy 
végül a gyermekek a tanév végén 
mindnyájan beszéltek magyarul, 
kétséget nem szenved, hogy a 
predeáli áll. iskolával kapcsolatos 
internátus ugy az értelmi  kiképzés 
és erkölcsi nevelés szempontjából 
mint nemzeti irányban is hasznos 
tevékenyséfet fejt ki.

Megemlitem végül, hogy ezen 
inzternátusnak 50–60 fiugyermek 
részére való berendezése és a 
jelenleg egy tantermű predeáli 
áll. iskolának két tanterművé való 
fejlesztése iránt javaslatot tettem 
a vallás- és közoktatásügyi magy. 
kir. miniszter urhoz.” [Brassóvár-
megye szeptember havában. In. BL 
X. évf. 236. sz. 3. old, 1904. okt.15.]

Fokozatosan teljesedik ki az is-
kola, és erősödik az internátussal. 

„Brassóvármegye királyi tanfe-
lügyelője a kultuszminiszérium 
nevében immár megkötötte a 
predeáli állami internátus elhelye-
zésére szolgáló helyiség brassói 
tulajdonosával, Wussinsky István-
nal a haszonbérleti szerződést. A 
kibérelt épület az internátus célja-
ira szükséges minden helyiséggel 
el van látva, tágas ebédlővel és 
hálótermekkel bir, továbbá játszó-
térrel és kerthellyel. – A kincstár 
egyelőre tiz évre szerződött a 
tulajdonossal az épületre nézve, 
melynek évi haszonbére 2200 ko-
ronát tesz. A közoktatási kormány 
ezen intézkedésével valóban 
hazafias kulturérdeket támogat 
és mozdit elő, mert a magyarság 
érdekében mi sem kivánatosabb, 
mint hogy az ország határszélein 
a legnagyobb erélylyel lépjen so-
rompóba a nemzeti nevelésnek 
lehető legintenzivebb fejlesztése 
céljából – Predeálon pedig ennek 
a magyar internátusnak annál is 
nagyobb jelentősége van, mivel 
tudomásunk szerint annak román 
részén a román kormány is hason-
ló intézményt már megelőzően 
létesített.” [BL, 1905. júl.13.]

(Folytatjuk.)
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„Lelkiismeretem felment 
engem” – Mozgóverseny 

2019
(Folytatás az 1. oldalról.)
A helyszínekre feliratokat készí-

tettünk, s különféle díszletekkel 
ékesítettük a termeket, volt régi 
rádió, voltak gyertyás csillárok, 
viharlámpák, minden, amivel 
korabeli hangulatot lehetett va-
rázsolni.

Több szervezői gyűlés után 
pénteken főpróbát tartottunk, így 
érkezett el a verseny napja, 2019. 
október 26.

A versenyen 130 tanuló vett 
részt, 23 csapatot alkotva Négyfa-
luból, Brassóból és Keresztvárról. 
Pár csapatot tanárok is elkísértek.

Míg zajlott a regisztráció, vég-
legesen berendeztük a helyszí-
neket, a gyönyörű őszi idő nagy 
segítségünkre volt, el nem tud-
nánk képzelni, mi történt volna 
eső esetén…

Minden helyszínen két fel-
ügyelő diák és egy tanár segített 
a csapatoknak (természetesen 
büntetőpontokért).

Öröm volt nézni, ahogy dol-
goznak, együtt gondolkoznak a 
csapatok egy-egy feladat megol-
dásán, végül befutott az utolsó 
feladathoz az első csapat. 2 óra 
11 perc alatt sikerült megolda-
niuk a feladatokat, s megkapják 
az utolsó utalást is: az 1956-os 
forradalom emlékére kellett egy 
magukkal hozott feliratozott la-
katot felakasszanak az udvaron 
kifeszített láncra.

Az utolsó csapatnak 4 óra 36 
percre volt szüksége, hogy be-
fejezze a játékot, de a csapatok 
nagy része 3 óra alatt mindent 
megoldott.

A verseny sikeresnek, eredmé-
nyesnek bizonyult, ezt bizonyítják 
a lelkesítő visszajelzések. A jó 
hangulatot biztosította a szép 
idő és a verseny végén közösen 
elfogyasztott pörkölt.

A nagyok (IX–XII.) kategóriában 
első díjat kapott a Zajzoni Rab 
István Középiskola és az Áprily 
Lajos Főgimnázium közös csa-
pata, a Derzsi-Family, melynek 

tagjai Deák Anikó, Péterfi Alexia, 
Sándor Andrea, valamint Kapitán 
Partin Tímea voltak.

A kicsik (V–VIII.) kategóriában 
első díjas lett a brassói 2-es szá-
mú Általános Iskola és az Áprily 
Lajos Főgimnázium közös csa-
pata, a Cukortaták, a következő 
tagokkal: Palló Alpár, Sándor 
Arnold, Molnár Mátyás, Both 
Ádám. Második helyezést nyert 
a brassói 15-ös Általános Iskola 
Gossip Girls nevű csapata, akik 
büntetőpontok nélkül oldották 
végig a versenyt 2 óra 20 perc 
alatt. A csapattagok: Kispál Krisz-
tina-Edina, Szigeti Anna-Dóra, 
Szabó Anita, Sándor Réka. A har-
madik helyen a Zajzoni Rab István 
Középiskola Kossuth csajok nevű 
csapata végzett, így Benedek Bri-
gitta, Benedek-Andir Zsófia, Ionas 
Kinga és Szőke Noémi Renáta 
részesült díjazásban.

Az OKTÓBER23-4FALU moz-
góverseny célja megismertetni, 
elmélyíteni tudásunkat a nemzeti 
értékeinket, történelmünket ille-
tően. Úgy érezzük, hogy sikerült 
elérni ezt a célt, mozgóverse-
nyünk közel 180 személyt moz-
gatott meg.

Köszönettel tartozunk főtá-
mogatónknak, a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt.-nek, támogató-
inknak: Erdélyi Kárpát Egyesü-
let – Brassó, Hétfalusi Magyar 
Művelődési Társaság, Barcasági 
Csángó Alapítvány, Zajzoni Rab 
István Középiskola, Paprika bolt, 
TIMEGA, IMOK, George Moroianu 
Líceum, türkösi és hosszúfalu-al-
szegi evangélikus egyházak, 
Renáta panzió, Hétfalusi Magyar 
Ifjúsági Klub (HMIK). Külön kö-
szönet Kovács Lehel Istvánnak 
a szakértelemmel összeállított 
feladatokért, és a ZRI DT-nek 
nyújtott segítségért.

Köszönettel tartozunk a részt 
vevő diákoknak, és jövőre még 
nagyobb számban visszavárjuk 
őket, mert, igen, jövőben is lesz 
mozgóverseny Négyfaluban!


