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Kovács eszter apolKa, zrIK, XII. osztály

a mI utunK Is rómába vezetett

Kedves utasaink, azaz kedves 
olvasóink, kérjük, helyezzék ma-
gukat kényelembe foteljeikben, a 
felszállást hamarosan megkezdjük. 
Telefonjaikat, kérjük, kapcsolják 
ki, vagy állítsák repülő üzemmód-
ra, és szenteljék figyelmüket mai 
utaskísérőnknek, Kovács Eszternek 
és a légitársaságunk többi alkal-
mazottjának (Kiss-Istók Dávid, Szé-
kely Csongor, Bandi Melinda, Sipos 
Zsuzsa, Benedek-Káplár Nimród, 
Orbán Emese, Bartos-Király Júlia, 
Kovács Lehet István). Ma elrepít-
jük önöket Itália földjére, az Örök 
városba, Rómába. Üdvözlünk min-
denkit a fedélzeten, jó szórakozást 
és kellemes utazást kívánunk.

Útinapló, első nap.
2020.01.20.
Kicsit fáradtan, de annál nagyobb 

izgalommal indultunk el a bukaresti 
repülőtér felé, ahová a korai/késői 
órának köszönhetően akadálymen-
tesen és gyorsan meg is érkeztünk. 
Pár óra várakozással később pedig 
már a repülőgép ablakából néz-
hettük, ahogy a felkelő nap első 
sugarai arany-rózsaszín fénybe öl-
töztetik a vattacukor felhőket és az 
alattunk elterülő városokba lassan 
visszatérnek a színek. Valószínűleg 
elaludhattam, mert a következő 
dolog, amire emlékszem, az a le-
szállást jelző csengőhang, a lent kí-
gyózó Tevere és Róma, ahogy egyre 
közelebb kerülünk hozzá. Talán fel 
sem eszméltünk és már a belvá-
rosban lépkedtünk felfele a Spa-
nyol lépcsőn, s bár az ég borús, a 
levegő meglehetősen meleg volt, a 
felhőrétegeken átszivárgó sugarak 
megtöltötték fáradt szemünket csil-
logással. A Fontana di Barcacciától 
másztunk fel Európa leghosszabb 
és legszélesebb kültéri lépcsőjén 
a Trinita dei Monti templomhoz, s 
csak azt sajnáltuk, hogy nem nyár 
van, amikor a 138 lépcsőfokot gyö-
nyörű azeleák díszítik. Róma hangu-
latos kis utcáin sétáltunk el a Piazza 

Navonára. Bernini monumentális 
műve, a négy folyó szökőkútja ta-
lán már feledteti, hogy egykoron 
itt hirdették ki a Luther Mártont ki-
közösítő ítéletet, és itt égették el 
műveit is. Átkelve a Ponte Sant’An-
gelon, a Tevere másik partján már 
az Angyalvár magasodott az em-
berek fölé. Lépten-nyomon Bernini 
csodás szobraiba botlik az ember, 
ha az Örök városban kóborol, így 
nem meglepő, hogy a hídon átkelők 
minden lépésére is az általa terve-
zett angyalok vigyáznak. A folyó 
vakító kéksége és az árusok színes 
portékái kontrasztot alkottak a még 
mindig szürke éggel, s a Szent Péter 
bazilika előtt tekergő hatalmas sor 
sem szegte kedvünket. Miközben a 
sorban álltunk, volt időnk alaposan 
szemügyre venni a fölénk maga-
sodó oszlopokat, a Szent Péter tér 
közepén álló egyiptomi obeliszket, 
a szökőkutakat és kicsivel távolabb 
magát a templomot, ahogy 120 mé-
ter magasságával kiemelkedik a 
többi közül. Nagy meglepetésünk-
re gyorsan haladtunk, alig tizenöt 
perc álldogálás múlva már a temp-
lom belsejét fedeztük fel a Piétától 
a templom alatti pápai sírokig. Bár 
alig négy volt az óra, elindultuk a 
szállás felé, persze még sétálgatva 
és valamit vacsorázva is. Egy kem-
pingben laktunk, már akkor tudtuk, 
hogy tetszeni fog nekünk ez a hely, 
amikor a kapun belépve pálmafák 
és hangulatos lámpák fogadtak, a 
bungalóinkhoz érve, pedig világos-
sá vált számunkra, hogy tökéletes 
helyet találtunk.

Útinapló, második nap. 
2020.01.21.
A második napunkat a Colos-

seumnál kezdtünk. Az amfiteátrum-
ban, majd a Palatinuson és Forum 
Romanumon megelevenedett előt-
tünk a történelem. Bármerre néz-
tünk az ókori Róma tekintett vissza 
ránk, kövenként, oszlopmaradé-
kokként röpítve vissza bennünket 

az időben. Ókori római istenek 
templomainak romjai, a Sol Invic-
tus és a Mithras-kultusz szentélye-
inek látványa tették emlékezetessé 
napunkat, s amikor a Capitoliumnál 
kiléptünk a modern városba, a nap 
már magasan járt, mi pedig egyre 
éhesebbek lettünk. Elindultunk a 
belváros felé, útba ejtve a Vittorio 
Emanuele II. emlékművet a Piaz-
za Venezián. Ő volt az a király, aki 
egyesítette Itáliát, és létrehozta 
a modern Olaszországot. Rácso-
dálkoztunk a római névadási szo-
kásokra is, hisz sok térnek onnan 
származik a neve, hogy ott műkö-
dött az illető állam nagykövetsége. 
Éttermek után kutatva akadtunk rá 
arra a pizzázóra, amely a Panteon 

árnyékában pihent és finom illatok-
kal csalogatta az arra járókat. Egy 
igazi olasz pizzával később, a Pan-
teon meglátogatására is sor került. 
A templom okuluszán keresztül 
figyelhettük, ahogy a szürkületből 
lassan este lesz. Visszaérve a térre 
már az összes utcalámpát felkap-
csolták, a délutáni lézengést pedig 
felváltotta az éjszakai élet minden 
utcazenéjével és árusával. Bár vé-
letlenül alakult így, egyáltalán nem 
bántuk meg, hogy a Tervi kúthoz 
este érkeztünk meg. A szökőkút 
türkiz vízében arany pöttyökben 
tükröződtek a lámpák fényei és a 
tengeristen fenségesen emelkedett 
a turisták feje fölé.

(Folytatása a 2. oldalon.)

A zAjzoni rAb iStván középiSkolA tAnulói rómábAn.
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Kovács eszter apolKa, zrIK, XII. osztály

a mI utunK Is rómába vezetett

(Folytatás az 1. oldalról.)

Útinapló, harmadik nap. 
2020.01.22. 
A harmadik nap első megállója a 

Bocca della Verità volt, azaz az igaz-
ság szája, ahol kezünket a szobor 
szájába téve teszteltük őszintesé-
günket. Leleményes nő legendáját 
őrzi az egykori lefolyó. Egy gazdag 
római arra gyanakodott, hogy fele-
sége megcsalja, ezért elhatározta, 
hogy elviszi az Igazság szájához. 
A nő rávette szeretőjét, hogy bo-
londot színlelve támadja le férje 
előtt az utcán, ölelje át és csókolja 
meg. Amikor a nő bedugta kezét 
a kőmaszk szájába, nyugodtan 
mondhatta, hogy férjén és az előb-
bi bolondon kívül senki nem ölelte 
még őt. A maszk nem harapta le a 
kezét, de megharagudott, és azó-
ta nem hajlandó megcsonkítani a 
hazudozókat. Vajon mi is ezért ma-
radtunk épen? A narancsliget felé 
sétálva még körbejártuk a Circus 
Maximust, a hirtelen verőfényes 
napsütés pedig elfeledtette velünk 
a reggeli hűvös időt. A tavaszias 
melegben sétáltunk fel a dombon, 
mellettünk Vespák robogtak el, a 
madulafenyők, a pálmafák és a na-
rancssárgás házak igazi mediterrán 
hangulatot varázsoltak, így a tél 
közepén. A narancsligetből kilátó 
büszkélkedett Róma szépségével. 
Egy rövid pihenő után a narancs-
fák árnyékában elindultunk aznapi 
utolsó úti célunkhoz, a Museo delle 
anime del Purgatoriohoz. Bár kül-
sőre csupán egy gyönyörű temp-
lomnak tűnt, az ott kiállított tárgyak 
még napokkal később is elgondol-
koztattak bennünket. Ugyanis a 
tárlat a Purgatóriumból visszatért 
lelkek által hagyott égési nyomo-
kat tartalmazó tárgyakat (Bibliá-

kat, könyveket, asztallapot stb.) 
mutatott be, a tárgyak története és 
a templomban uralkodó gyertyás 
fényhomály még hátborzongatób-
bá tette az élményt. A tisztítótűz a 
katolikus egyház tanításában azok 
ideiglenes helye vagy állapota, akik 
a megszentelő kegyelem állapotá-
ban haltak meg, de még tisztulásra 
van szükségük ahhoz, hogy belép-
hessenek a mennyei boldogságba. 
Köztes lét, ahonnan, a kiállított tár-
gyak tanúsága szerint, még vissza 
lehet térni a földre. A borzongás 
után elgyalogoltunk az Igazságügyi 
palota kolosszusa mellett, és esti 
sétával próbáltuk kiélvezni a Rómá-
ban töltött utolsó napunkat.

Útinapló, negyedik nap.
 2020.01.23.
Korán keltünk, a buszok 5.30-kor 

indulnak Rómában, s nekünk 7-re 
kellett kiérnünk a Ciampino repü-
lőtérre. Sötét volt és még köd. Az 
utcai lámpák sárga fényei sápadtan 
búcsúztattak a hét dombra épített 
várostól, s amikor két óra múlva, 
már a repülőtéren, felszállt a köd, s 
a nap újra megcsillantotta dicsősé-
ges fényét Itália kék egén, az Adria 
fölött repülve fogalmazódott meg 
bennünk, hogy a szólásnak megfe-
lelően Rómában mi is úgy éltünk, 
mint a rómaiak!

*
Kedves utasaink hamarosan lan-

dolunk Bukarestben. Reméljük, él-
vezték a repülést és azt is, hogy leg-
közelebb is velünk utaznak majd! A 
támogatást köszönjük a Hétfalusi 
Magyar Művelődési Társaságnak 
és a Zajzoni Rab István Középis-
kolának, hisz ezt a tanulmányutat, 
amelyet a 9,50-nél nagyobb átlagú 
tanulók érdemeltek ki, teljes egé-
szében ők finanszírozták.

HlavatHy zsuzsánna, a barcasáGI csánGó eGyesület elnöKe

anyaGI Háttér a 
betHlen Gábor alapból

A Barcasági Csángó Egyesület 
(Alapítvány) már több éve sikeresen 
pályázik, és nyer támogatást a Beth-
len Gábor Alapkezelő Zrt. részéről. 
Az előző évekhez hasonlóan 2019-
ben is két kategóriában részesült 
támogatásban: az ifjúsági és cser-
készközösségek tevékenységének 
támogatása és az erdélyi nemzeti 
jelentőségű programok megvalósí-
tására kiírt pályázat keretében.

Az ifjúsági és cserkészközössé-
gek tevékenységének támogatása 
kategóriában az egyesület „Az 
önkéntes munka támogatása és 
népszerűsítése az ifjúság körében” 
című pályázatával nyert. A támo-
gatás a középiskolás osztályoknak 
szól azzal a felhívással, hogy az az 
osztályközösség, amely a legtöbb 
– iskolán belül, illetve a helyi közös-
ségben - önkéntes munkát vállal, 
egy jutalomkirándulásban részesül. 
Ezzel párhuzamosan jutalomban ré-
szesülnek az iskola diáktanácsának 
diákjai is, akik az év folyamán szá-
mos iskolai programot szerveznek 
és bonyolítanak le, valamint partner-
ként részt vesznek a helyi közösségi 
programok szervezésében: helyi 
fesztivál, karácsonyi vásár, ifjúsági 
napok. A partnerségek, önkéntes 

munkák vállalásával az iskola diákjai 
kapcsolatba lépnek a helyi közössé-
gi, kulturális élet szervezőivel, ami az 
iskola elvégzése után megkönnyíti 
a belépést a helyi szervezetekbe. 
Így próbáljuk növelni az utánpótlás 
lehetőségét, ami a szórványban élő 
magyarság nélkülözhetetlen humá-
nerő-forrása, ami egyben a kultúra, 
a magyar öntudat megmaradását is 
biztosítja. A jutalomkirándulás nem-
csak egy szórakoztató, lazító hétvé-
ge, hanem szakmai képzéssel járó 
3 napos kiruccanás, ahol a diákok 
személyiségfejlesztő, önismereti- 
és csapatépítő játékokat játszanak, 
valamint rendezvényszervezői adott-
ságaikat fejleszthetik.

A kis létszámú közösségek miatt az 
idén 3 csoportot is sikerült eljuttatni 
egy-egy csapatépítő hétvégére. Az 
egyik csapat Szovátán az Outward 
Bound Románia által szervezett hét-
végén, két csapat pedig Csíkrákoson 
a Cserekert vendéglátó és tapasztalt 
cserkészvezetők által működtetett 
programban vett részt.

A program tapasztalatairól a részt-
vevők beszámolói tanúskodnak:

„Az idei csapatépítő különleges és 
teljesen új élmény volt számunkra.”

(Folytatás a 4. oldalon.)
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veres emese GyönGyvér

barcasáGI csánGó tollFor GatóK 
az i. világHábOrúbaN

(Folytatás előző lapszámunkból.)

Ilyenkor csak egy varjú keresi föl 
a düledező fa keresztet és a holtak 
országában bánatos károgással 
mint ha mind azt kiabálná hogy: 

Ha el hagytad a hazádat, 
El hagytad a bóldogságod.- 
Más hol érhet bármily vígság,
Az életed úgy is rabság.
Árva vagy ott életedben, 
Árva léssz a temetőben.
                                                 (Vége)
Vittori,1917. dec. 22.
Írta Fóris István  (Az olasz hadi-

fogságban) Cs. és kir.2. gy.e.beli 
szakaszvezető

*
*         *

A fenti részlet elsősorban Fóris 
gondolkodásmódját világítja meg, 
ám nem ezért tartottam fontosnak 
kiemelni. Neve mellett ez áll: Olvas-
tam. Cs. s. K. 23. vadász Őrmester. 
Vollones Albert. Vittoria. 918. II/14. 
A hátoldalon pedig: Láttam és he-
lyesnek találtam. Kajcsa János. 
1920.XI/8. Tatrang. Molnár Sára fi-
atalasszony. Fórizs Sárika.

A kézirat tehát körbejárt a fron-
ton is, és később a faluban is. En-
nek ellenére prózai írásainak nincs 
visszhangja Tatrangban, a verseivel 
ellentétben, amelyek már folklóri-
zálódtak, és még Apácán is megta-
lálhatóak, nem csak Hétfaluban.

Jámbor János virágoskertje
A Barcaújfaluban 1883. július 5-én 

született, hat osztályt végzett egy-
szerű parasztember hagyatékából – 
négy másikkal együtt – a következő 
című füzet került elő: Káplár Jámbor 
János virágos kertje. Barczaujfalú 
1934-től folytatólag. 

Amint a cím is mutatja, Jámbor 
János csak 1934-től kezdte vezetni 
a füzetet, de szerepelnek benne ko-
rábbi írások is. Így az a néhány vers 
és ima is, amelyeket a harctéren írt, 
és amelynek címét érdemesnek tar-
tom itt feljegyezni: Ima a harczme-
zőn 1914-ben, Reménytelen életem 
a csatatéren (1914. év szeptember 
hó. Galicziai front), A hadba menő 
2-dik gyalog ezred búcsúja, A prá-
gai katonakórházban (1915-ben), 
A háborúba indulás másadikszor 
(1916-ban), Harczba induló katona 
imája (mint család apa), A román–
franczia harcztéri imádság (1917. 

évben), Honvágy 1918-ban az olasz 
fronton, Hazatérés.

A füzet a szó szoros értelmében 
virágos. Bár Jámbor csak hat elvég-
zett elemiről vall, írása és verseinek 
igényessége egy olvasott embert 
vetít elénk, akinek kézügyessége 
a rajzolás terén is megmutatkozik. 
Ha emlékverset ír, vagy szerelem-
ről elmélkedik, nem elégszik meg 
a puszta szöveggel, ki is díszíti azt. 
Nemcsak saját verseit írogatta le, 
hanem mindent, ami neki megtet-
szett. Vannak a füzeteiben elbeszé-
lések, versek még Fóris Istvántól is, 
de lejegyzett jópár dalt is. 

A „virágoskerten” kívül megma-
radt még 16 levél és levéltöredék 
– többnyire a prágai harctérről –, 
amelyeket Jámbor János feleségé-
hez címzett, több prózai írás és két 
verses életrajzot tartalmazó füzet, 
amelyben részletesen bemutatja a 
politikai változásokat és azok kö-
vetkezményeit, valamint a falu éle-
tének jelentősebb eseményeit. 

A hagyatékból kiemeltem – ízelí-
tőként – néhány levéltöredéket és 
fronton írt verset.

*
Soraim e kis darabka papirral 

zárom, s kérlek ne légy csüggeteg 
mert sok van nálad szerencsétle-
nebb.

Kenyérért esdekelnek százezrek 
szüntelenül

Sohajába száz kebelnek, köny és 
sohaj vegyül

Ruhátlan dideregnek sápadt nők, 
gyermekek

Apai gondos kezeket föld emész-
tette meg.

De mind ezekbe teneked kevés 
részed vala

S remélheted hogy az Isten nem 
is hagy el soha

Nem hagy el a Joságos Isten, 
Bízzál ő benne holtodig
Ha senki sincs ki segítsen,
Ő áld, vigasztal, boldogit,
Elhagyhat az egész világ
Ő nem hagy el van gondja rád

Az ég kiderül, a lég megenyhül,
Színes szivárvány felragyog
Lejönnek még hozzád a menyből,
A vigasztaló angyalok
Legyen néked megnyugvásod a 

remény

S meg látod majd virág nyilik ki a 
tövis helyén

Ölelő férjed János
*

Kedves feleségem!
Mielőtt soraim megkezdeném 

irni, boldog karácsonyi ünnepeket 
kívánok töltenetek, azaz én ugyan 
azt szivemből kivánom, de tudom 
hogy szivem ennél boldogabbat 
sokszor értünk, hogy még érünk-é 
a Jó Isten tudja.

Tudatom hogy az ünnepekre vo-
natkozolag a parancsot kikaptuk, 
de nem igen örültünk annak, mert 
a parancs ugy van hogy amely ka-
tona Brasso város területét elhadja 
azt ha vissza hozzák három tiszt itél 
fölötte és rögtön föbe lövetik sem-
mi kihalgatás nélkül. 

Tehát ennél fogva az önnepekre 
szivem haza nem várhatsz egy orá-
ra sem mert nem fogok haza menni 
sem én sem egyikönk sem akik it-
ten vagyunk. Hanem ha ugy akarsz 
hogy még ezt a szomorú karácsonyt 
együtt tölcsük jöjj be, beszéld meg 
a többi asszonyokkal is és együtte-
sen majd bejöhettek, itt mi mind-
nyájan egy akaraton vagyunk.

Tudatom szivem hogy a kik el 
voltak készölve most kedden azaz 
22-én reggel nagy szomorúan a 
csatatér felé elindultak, a Jó Isten 
tudja hol és hogyan fognak kará-
csonyolni.

Mostan szivem megbocsáss hogy 
ily egyszerűen és keveset irtam, 
majd ha bejössz ami fontosabb lesz 
szt megbeszéljük.

Soraim bezárom válaszul meg 
téged várlak maradok hü férjed Já-
nos.

Add át fiam szerencsekivánatai-
mat a szegény öregeinknek az ösz-
szes hozzánk tartozóinknak és az 
egész joakaronknak.

Végül boldog karácsonyi ünnepe-
ket kivánok az egésznek.

Isten legyen velem és veletek 
Jámbor János.

Tudatom hogy én még csak ott 
vagyok a 4.dik századnál, hogy 
innen helyeznek-é más hová, nem 
tudom.

A marsbol ismét kimaradtam mert 
e hó 7-én a rendes sorozaton a so-
rozóbizottság nem talált alkalmas-
nak a kezem végett, haza azért nem 
engednek, pedig a harcztérre szinte 
kedvem lett volna elmenni. 

Napjaim jol telnek, egészségem 
jo van melyet kivánok nektek is Is-
tentől.  Egyéb ujságot nem irhatok, 
csak annyit, nagy a drágaság.

Rövid soraim bezárom, maradok 

tisztelettel öszinte férjed János. Is-
ten veletek.

Domokos András tiszteli a testvé-
reit, a marsba beosztva e hó 15-én 
fognak elindulni a harcztérre.

*
Kelt soraim 1915. Február 12-én 

Prágában
Kedves feleségem! Tudatom hogy 

szerencsésen megérkeztünk Prágá-
ba, amit én megérkezésinkkor meg 
is irtam eg levelező lapra de azt hi-
szem nem kaptad meg mert csak 
azután kaptuk a parancsot hogy 
máskép levelet nem küldhetünk 
csak is ha az ezred pecsétje rajta 
van, a lapot pedig én csak egysze-
rűen feltettem. Tehát mind irám, 
megérkeztünk. 4 nap és 4 éjszaka 
szaladt a vonat mivelünk, hogy 
mikor visz még vissza nem tudom, 
de elég az hogy mostan mégis biz-
tosat irhatok a jövöm felöll. Tehát 
bizzál fiam Istenbe és gondold azt 
hogy minden nehézségen és nagy 
probán át estem s megsegitett s 
ezután is megfog segiteni. Böveb-
ben nem irhatok ezekről hanem 
csak annyit hogy amilyen lesujtó és 
fájdalmas volt reánk nézve az élet, 
most épp olyan nyugodtan töltöm 
napjaimat, hogy magam csodálko-
zok azon és reméllem fiam hogy 
téged is megfognak nyugtatni ezen 
pár soraim. Nyugodj is bele, légy 
csendes szivvel, végezd dolgaidat 
ügyesen, csengjenek füledbe min-
dig a Brassai állomáson mondott 
szavaim és gondolj mindig a leg-
boldogabb jövöd elé, mert a példa-
beszéd is azt mondja szivem hogy 
(amig az ember boldog nem lesz, 
addig megsem halhat). Tudatom 
fiam azt is, hogy a regutáknál va-
gyok mint oktató, nagyon könyen 
és gyorsan telnek a napok, mert az 
ember nem tudna olyan bus lenni 
hogy időközben elne nevesse ma-
gát, mert ugy össze vissza zavarod-
nak némelykor hogy azt sem tudják 
a fejük hol van, mert itten szigorább 
ám a fegyelem és a rend mint Bras-
soba volt. Tudatom azt is fiam hogy 
itten nem járogatok ki sétálni a vá-
rosba, nincs kedvem a sétára, sem 
nem nézek soha a kaszárnya kapu 
felé, mivel ugyis tudom hogy ottan 
énreám nem várakozik senki sem. 
Igaza van mégis a notának, hogy 
(Messze a nagy erdő, mesze szál a 
felhő, mesze vagyok hü kedvesem 
tetőlled stb.) 

Ha bátyám levelet küldött a czi-
mét írd meg nekem. Tisztelem mind 
az öregeket.

(Folytatjuk.)
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HlavatHy zsuzsánna, a barcasáGI csánGó eGyesület elnöKe

anyaGI Háttér a 
betHlen Gábor alapból

(Folytatás a 2. oldalról.)
„Sokat dolgoztunk azon, hogy 

megnyerjük az Osztályszellem-dí-
jat, és úgy érezzük, megérte ezért a 
csapatépítőért küzdeni. E három nap 
alatt sok játékkal, próbával álltunk 
szemben, amelyek próbára tettek 
úgy mint csapatot, és úgy mit egyént 
is. Első teljes napunk egy egészna-
pos kirándulás volt, melynek fény-
pontja az volt, hogy párokba ren-
deződve egymást kellett vezessük, 
mialatt egyikünknek szemellenzője 
volt. A napot egy kellemes tábortűz-
zel zártuk, s vidáman dalolgattunk és 
játszottunk. Kedvenc napunk talán 
az utolsó nap volt, mivel a kötélpá-
lyán egymást kellett biztosítanunk, 
s ehhez rengeteg odafigyelésre és 
pontosságra volt szükség, és persze 
a legfontosabb, a bizalom. Ezek a 

feladatok sokat segítettek abban, 
hogy könnyebben megbízzunk 
egymásban, és hogy elfogadjuk 
egymást. A csapatépítő elején egy 
papírra le kellett írjuk az elvárásain-
kat a programmal és önmagunkkal 
szemben. Szerintem mindenkinek 
sikerült bizonyítani, hiszen mindenki 
kilépett a komfortzónájából, és aktív 
tagjává vált az osztályunknak. Re-
méljük, hogy jövőre is meghirdetik, 
megnyerjük és részt vehetünk egy 
ilyen jó csapatépítőn. Köszönjük a 
lehetőséget!” (Sipos Zsuzsa)

„A tábor helyszíne a csíkrákosi 
Cserekert vendégház, ahol a csapat 
szállásban, teljes ellátásban és egy 
ötletesen és érdekesen összeállított 
csapatépítő tevékenységcsomagban 
részesült. Íme rövid leírása átélt él-
ményeinknek. Türelmetlenül vártuk 

azt a pillanatot, amikor végre leszál-
lunk a vonatról, és ott leszünk Csík-
rákoson, ott ahol el fogjuk tölteni 
az elkövetkezendő hétvégénket. Az 
utazás alatt egyesek telefonoztak, 
illetve zenét hallgattak, mások pedig 
játszottak, beszélgettek erről-arról, 
vagy pont a tájat bámulták. Az utunk 
során a vezetőnkkel is találkoztunk. 
Meglepetésünkre ez a férfi nem is 
volt olyan öreg, csak 19 éves. Tó-
ninak szólítottuk. Kerek négy órát 
mentünk a vonattal, így csak este 
8-kor értünk Csíkrákosra. Sötét 
volt és sáros volt az út, de minket 
ez nem érdekelt. Éhesek voltunk! A 
szállásunkhoz érve letettük csomag-
jainkat, és elindultunk vacsorázni. 
Az ebédlő szép volt, az étel is ízlett, 
kacagtunk, viccelődtünk az asztal 
körül. Miután ettünk, visszamentünk 
a szállásunkhoz, ahol elkezdtük az 
ismerkedést. Gyorsan megbeszél-
tünk mindent, a szabályainkat is ösz-
szeállítottuk közös megegyezéssel, 
s jöhetett a következő nap. Másnap 
délelőtt elkezdtünk játszani cserkész 
játékokat, egyesekben sokat szalad-
tunk, másokban pedig figyelem és 
gyorsaság volt a lényeg. Az udvar 
nagy volt, egy-két fával és egy hintá-
val az udvar egyik felében, ami pont 
teljesítette vágyainkat. Estefelé a 
házban játszottunk olyan játékokat, 
ahol jobban megismerhettük egy-
mást, de itt is voltak gyorsaságot és 
figyelmet igénylő játékok. Az utolsó 
napunkon elmentünk túrázni a közeli 
kápolnához, ami egy dombon volt. 
Az utunk során egy bővizű forráshoz 
is eljutottunk. A táj nagyon szép volt 
onnan fentről, s Tóni elmesélte, hogy 
miként jelezték egymásnak a falvak, 
ha jött az ellenség. Tüzet raktak, 
hogy a más falvak is észrevegyék 
a füstöt és meneküljenek. Az egész 
hétvége jó volt. Játszottunk egy 
csomó játékot, kirándultunk, de a 
legfontosabb az volt, hogy közelebb 
jutottunk egymáshoz.” (Tureac-Tiko-
si Andrea)

A Barcasági Csángó Egyesület 
immár 6. alkalommal szervezte meg 
a Zajzoni Rab István Középiskola 
számára az Osztályszellem-díjat, 
valamint járult hozzá az iskola diák-
tanácsos diákjainak a képzéséhez. A 
program legnagyobb nyeresége az, 
hogy tapasztalt, kiegyensúlyozott, 
lendületes egyéneket igyekszünk 
nevelni a közösség számára. Az 
olyan kis, szórvány közösségeknek, 
mint a barcasági csángók, a fenn-
maradás alapfeltétele a folyamatos 
humánerőforrás biztosítása, ami a 
nagy elvándorlás, illetve beolvadás 
folyamatában a legnagyobb kihívás 

a helyi közösségnek. 
A másik támogatási kategóriában 

a „Barcasági szórványkollégium mű-
ködési és beruházási költségeinek 
támogatása” címmel pályázott az 
egyesület. A Barcasági Csángó Egye-
sület (a közösség Alapítványként is-
meri) több éve részesül meghívásos 
pályázatban, a „Szórványkollégiumi 
programok megvalósítása” alkate-
góriában. Bár a kollégium/bentla-
kás szerepét, teljes felszereltsége 
ellenére, számos próbálkozás után 
sem tudja teljesíteni, érdeklődés, 
gyereklétszám hiányában, mégis 
kiemelkedően fontos alappillér a 
barcasági magyarság életében. Első-
sorban a Zajzoni Rab István Közép-
iskola háttérintézetménye, ami az 
iskola számára kiemelkedően fontos 
támogatás, számos rendezvénynek 
ad helyet, 2016-ban elindította és 
jelenleg is működteti a Barcaságot 
népszerűsítő programot, kiadványok 
kiadását támogatja, kapcsolato-
kat, hátteret és támogatást nyújt 
különböző kezdeményezéseknek 
és egyesületeknek, és nem utolsó 
sorban színvonalas ifjúsági szállást 
biztosít diák- és turistacsoportoknak 
kedvező áron. A 2019-es pályázat, 
mint ahogy az utóbbi 5 évben az 
ehhez hasonló pályázatok, nagy-
részt az egyesület alkalmazottjának 
és könyvelőjének az egyéves bérét 
fedezi, kisebb részben pedig beru-
házási költségeket fedez. Ebben az 
évben a személyi kifizetések mellett 
38 székkel újult meg az egyesület 
közösségi terme. 

A meghívásos pályázatnak köszön-
hető, hogy az egyesület működik, és 
ennek következtében még termel is 
annyit, hogy különböző programo-
kat tud támogatni, és minden évben 
egy kicsit fejleszteni is tudja saját 
infrastruktúráját. Ezáltal biztosítani 
tudja egy pillér megmaradását és 
működését a barcasági szórvány-
ban. Minden ilyen pillér hihetetle-
nül értékes és ugyanakkor nagyon 
törékeny. Köszönjük a támogatást 
és reméljük, hogy a jövőben is lesz 
lehetőség ezt a közösségi pillért 
támogatni.


