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S z e n t  M i h á l y  N a p o k ,  2 0 1 2
Idén volt tizenhatodik alkalommal meg-

szer vezve Négyfaluba az immár hagyo-
má nyossá vált négyfalusi magyarság 
leg na gyobb éves rendezvénye, a Szent 
Mi hály Napok. Az idei rendezvénysorozat 
fi nanszírozását a Négyfalusi Pol gár mes-
te ri Hivatal biztosította, a Régió program 
ke retén belül elnyert sikeres pályázatból, a 
rendezvény szervezői pedig a Négy fa lu si 
Polgármesteri Hivatal, a Hétfalusi Ma-
gyar Ifjúsági Klub (HMIK), a Hét fa lu si 
Magyar Művelődési Társaság (HMMT), 
illetve a Team Communicati on rendez-
vényszervező Kft. voltak.

Több, mint két hónap kemény szer-
ve zé si tevékenység eredményeképp 
szü le tett meg az eddigi legsikeresebb 
Szent Mi hály napi rendezvénysorozat, 
ahogyan ezt sok résztvevő is elmondta, a 
színes, vál to zatos programskála Négyfalu 
ap ra já nak-nagyjának biztosított részvételi 
le he tő séget. Volt kosaras bál, gye rek fog-
lal ko zások, kézműves műhelyek, kultu-
rális ren dezvények, kiállítások, baranta 
be mu tató, felléptek ifjúsági zenekarok, 
voltak sport rendezvények, pityókatokány 
fő ző ver seny, töklámpás felvonulás. A fo ci-
baj nok ság nyertese a Milán csapat volt, a 
te kebajnokságban Piroska Mihály vitte el 
a babérkoszorút, különdíjban részesítették 
a legidősebb résztvevőt, Bálint Mihályt. 
A streetball-bajnokságot Sipos Norbi és 
Ha verjai csapat nyerte meg, ping-pong-
ban pedig Derzsi Barna volt a nyertes. A 
cso csó bajnokságot a Czimbor Izabella és 
Tóth Csaba által alkotott páros nyerte meg.

A szombat napi est sztárvendége a 
ma gyar országi Zanzibár együttes volt, 
amely fer geteges hangulatot varázsolt a 
hosszú fa lusi Csángó Alapítvány udvarán. 
Va sár nap a hagyományos lovas-szerekes 
fel vonulás után ugyancsak a Csángó 
A la pítvány udvarán folytatódtak a ren dez-
vé nyek, helyi néptáncegyüttesek léptek 
fel (Havadi, Kis Gergelem, Bóbiska, Ki-
ke rics, Kéknefelejcs, Borica), ezután a jó 
hangulatot a rétyi Kováts András if jú sá gi 

fúvós zenekar biztosította, egy kiváló és 
színvonalas előadással, amely messze-
me nőleg elnyerte a négyfalusi közönség 
tet szését, a többszörös hangos vissza tap-
so lás bizonyította ezt. Következett utánuk 
a HMIK-Band, illetve a vasárnapi est 
sztár vendégei, a Bojtorján együttes, mely 
ö rökzöld slágereivel emlékezetessé tette a 
rendezvénysorozat záró pillanatait.

Vendégeink voltak a Kisújszállási test-
vér település küldöttsége is, Nagy István 
ön kormányzati képviselő vezetésével. A 
szer vezők becslései szerint a háromnapos 
ren dezvénysorozat több, mint háromezer 
em bert mozgatott meg, nemcsak helybéli, 
de brassói, illetve sepsiszentgyörgyi tö-
me get is, még egyszer bebizonyítva azt, 
hogy Négyfaluban van magyar élet, és 
van igény magas színvonalú, minőségi 
ren dezvények megszervezésére.

Még egyszer, a szervezők nevében 
meg szeretnénk köszönni minden lelkes 
négy falusi (és nemcsak) személynek és 
vál lalkozónak, akik munkájukkal, hoz-
zá já rulásukkal lehetővé tették az idei ren-
dez vénysorozat megszervezését.

Sikeres három napot zártunk le. Egy 
ki csit fáradt most a társaság, de igaza volt 
Gócza Istvánnak, a HMIK elnökének. Ő 
Angliából figyelte a Szent Mihály Na-
pok előtti előkészületeket és egy videó 
ü zenetet küldött a HMIK-nak: „Most 
biz tos fáradtak vagytok, azok is lesztek 
a következő napokban, de elfelejtitek a 
fáradtságot, amint meglátjátok, hogy mi
lyen sok magyar jön el a ren dez vény re.” 

És valóban így volt. A pénteki kosaras 
bálra az összes jegy elővételben elkelt. 
Az élőzenés bál pedig nagyon jó han-
gulatban telt.

Szombaton a vártnál sokkal több 
embert si került a Csángó Alapítvány 
udvarára csa logatnunk. Fellépett a Sonor 
együttes, a Graphic és az est fénypontja 
a Zanzibár e gyüttes volt. Nagyon jó 
hangulatot te rem tettek a zenekarok. Szép 
színfoltja volt az estének az az egy szám, 
amikor a Zan zi bár színpadra hívta elő-ze-
nekarának a Graphicnak az énekesét, 
hogy közösen é nekeljenek el egy számot.

A vasárnapi rendezvények ökumeni-
kus istentisztelettel kezdődtek. Ezt kö-

vette a sze keres felvonulás. Csernátfalu 
köz pont já ban a rendőrség a forgalmat 
lezárta és au tóburrogás és más háttérza-
jok nélkül é nekelhettük el a székely- és 
a magyar him nuszt.

A Csángó Alapítvány udvarán kéz-
mű ves vásár, kiállítás, sör, miccs és egy 
nagy szín pad várta az arra látogatókat. 
A szín pa don pedig sorjában léptek fel 
a helyi nép táncegyüttesek, a nézőtérről 
pedig sok kí váncsi szem fürkészte a 
tánclépéseket. A Rétyi Fúvószenekar 
színvonalas ze né vel szórakoztatta a 
nézőket. A barantások be mutatója alatt 
mindenki izgalommal fi gyel te hol csattan 
az ostor és hol csapódik be a nyílvessző.

Fellépett a HMIK-Band. Amikor 
vissza tapsolták őket a HMIK himnusz 
dal lamára színpadra lépett az a maroknyi 
csa pat is, amely sokat dolgozott a XVI. 
Szent Mihály Napok sikeréért. Hajrá 
HMIK!!!

A Bojtorján zenekar előadásán pedig 
tele volt a nézőtér. Régi ismert dallamok 
csen dültek fel. Jó volt hallgatni és együtt 
énekelni.

ifj. Domokos Jenő

S i k e r e s  h é t v é g e

A Szent Mihály Napok helyszínén nagy a sürgés-forgás (fotó: ifj. Domokos Jenő)

Kovács Lehel István
T a n é v k e z d é s

Jól indult a 2012/2013-as tanév a 
négy fa lusi Zajzoni Rab István Kö zép
is ko lá ban. Si keresen kezdtek az ó vodá-
sok, nap  kö zi sek, előkészítő, első, ötödik, 
ki len ce dik osz tályok, így elmondhatjuk, 
hogy min den ta nítási szinten jó osz tály-
lét szá mok kal in dult az oktatás.

A polgármesteri hivatal, városi tanács 
hoz zájárulásával, a magyar tanácsosok 
és alpolgármester kezdeményezésére si-
ke rült úgy alakítani a költségvetést, hogy 
mint egy 320 000 lejjel sikeresen fel ú jí-
tot tuk a szülők által tavaly lefedett régi 
mű hely épületet, osztályokat javítottunk 
ki, és vég re, a több éve befejezetlenül ha-
gyott tür kösi épületben is előmozdultak 
a he lyi ségek kialakításai.

(Folytatása a 2. oldalon.)
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Kovács Lehel István

T a n é v k e z d é s

(Folytatás az 1. oldalról.)
Két új osztályteremmel, mosdókkal, 

öl tö zőkkel lett gazdagabb a középiskola 
épü le tet, és külön összegből megkez-
dődött az é pület külsejének elkészítése. 
Vakolás, kül ső festés, csatornaszerelés, 
az ajtók, ab  lakok véglegesítése vár ránk 
a kö vet ke  ző hónapban.

A felújított, újrafestett régi mű hely é-
pü let ben sikerült kicserélni az ajtókat, 
ab la ko kat, mosdót, öltözőt berendezni, 
va la mint lepadlózni azt a nagy termet, 
amely dél előtt óvodaként, délután pedig 
tor na te remként működik, sőt itt tartjuk 
a kéz mű ves foglalkozásokat, délutáni 
oktatási prog ramokat is.

Indul a második magyar napközi csoport Négyfaluban. 
Óvónők: Benedek Melinda és Czimbor Magdolna.

Szülők segítségével készülnek az ágyak.

Felújítjuk, újrafestjük a régi bútorzatot.
Négyfalu magyar városi tanácsosai 

u gyan akkor úgy döntöttek, hogy a Hét-
falusi Ma gyar Művelődési Társasággal 
kö zö sen első tanácsosi fizetésükkel a 
Zajzoni Rab István Középiskola Havadi 
és Kis Ger gelem tánccsoportjának mű-
ködését tá mogatják. Köszönet érte Géczi 
Gellért al polgármesternek, dr. Kovács 
Lehel Ist ván, ifj. Magdó János és Pető 
Sándor ta ná csosoknak!

Úgy érezzük, hogy oktatási szem pont-
ból a legnagyobb eredmény a második 
nap közi csoport beindítása volt.

A tavaly 24 gyerekkel beinduló 
napközi cso portból négyen mentek 
előkészítő vagy el ső osztályba, így a 
meglévő 20 gyerek mel lett még 32-en 
érdeklődtek a napközis ok tatás iránt, 52 
beiratkozott gyerekkel kér vényezhettük 
az újabb csoport lét re ho zását. Brassó 
megye Tanfelügyelősége ezt 2012. 
augusztus 7-én hagyta jóvá.

A napközi teljes berendezését ismét 
vál lal kozók és szülők segítségével tud-
tuk meg va  lósítani. Volt aki deszkával 
támogatott, volt aki munkával, volt aki 
pénzzel vagy bú torzattal, eszközökkel, 
játékokkal, tan sze rekkel, szőnyeggel 
stb. Elkészültek az á gyak, polcok, foga-

sok, és kényelmes, szép környezet várta 
az immár külön kis- és nagycsoportba 
szerveződő gye re ke ket.

A napközi beindítása érdekében kifej-
tett ön zetlen segítségért külön köszönet 
illeti a következőket: dr. Kovács Lehel 
István, Ko vács Tünde, Hétfalusi Ma-
gyar Mű ve lődési Társaság, Géczi Gel-
lért al pol gár mester, Unic Spot (Magdó 
István), Ban di Industry (Jónás András), 
Erdélyi Ma gyar Nemzeti Tanács, Tóth 
Csaba, Bá lint Gyula, Paniti Izabella, 
Géczi Sán dor, Kovács Magdolna, 

Péterfi Róbert, Szé kely István, György 
Emő Enikő, György Lajos, Gödri Oláh 
Enikő, Fóris Mi hály, Toró Tamás, Be-
nedek Káplár Il di kó, Sándor Levente, 
Magdó János, Szo tyo ri Imola, Fejér 
Andrea, Simon Attila, de mindenki se-
gítségét hálásan kö szön jük! Egy magát 
megnevezni nem kívánó vál lalkozó szép 
összeggel támogatta erő fe szítéseinket.

A Szent Mihály Napokon fellépő 
Boj tor ján együttes könyvadománnyal 
és CD-vel járult hozzá a napközi mű-
köd te té séhez.

Mindazonáltal a munkának még nincs 
vége, hisz jó lenne új parkettet tenni a 
nap közi két termébe, valamint az im-
má ron teljesen óvodának és napközinek 
be ren dezett csernátfalusi C épület udva-
rán ki kellene alakítani egy játszóteret 
a gye re keknek hintákkal, csúszdával, 
lipinkával, homokozóval stb.

A magyar napközi oktatásra igencsak 
nagy szükség volt Négyfaluban. A négy-

Két torony: egy napközi ágyai.

ó rás óvodák már nem tudják kielégíteni 
min dennapjaink szükségleteit, hisz a 
szü lők szinte napestig dolgoznak, jópá-
ran messze a családi háztól, így a 8 órás, 
e bé det és délutáni alvást biztosító nap-
közi meg tudja oldani ezeket a gondo-
kat. A Zaj zoni Rab István Középiskola 
alá szer ve ződő napközi és óvodai cso-
portok jól ki rajzolják azt az irányt, hogy 
minden ma gyar oktatási intézmény 
Negyfaluban jo gi lag az önálló magyar 
középiskola ke re tei között működjön, 

amely idéntől teljes jo gi személyiség-
gel rendelkezik, önálló költ ségvetéssel, 
döntéshozatallal és köny ve léssel.

Az anyanyelven történő oktatás fon-
tos ságát szem előtt tartva várjuk sze re-
tettel a kis és nagy gyerekeket egyaránt 
a felújított négyfalusi Zajzoni Rab 
István Kö  zépiskolába, ahol az óvodától 
az é rett ségiig folyik a magyar nyelvű 
oktatás. Mert minden magyar gyermek 
számít!

Jó tanévet kívánunk minden ó vo dás
nak, tanulónak, diáknak, ta nár nak és 
oktatónak, valamint szülőnek egyaránt!
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Lapszámunkat a 
Com mu   nitas A la pít vány

tá mo  gat ta.

Hochbauer Gyula

A z  Á p r i l y  L a j o s 
F ő g i m n á z i u m  m é l t a t á s a

Tisztelt egyházi és világi elöljáróság! 
Kedves közönség! Felebarátok!

Brassó jelenlegi gimnáziuma, az Áprily 
La jos Főgimnázium kétféle előzményt is 
vál lal: azt, hogy jogutódja az 1837-ben 
a la pított római katolikus gimnáziumnak, 
és azt, hogy ugyanakkor utódja a Brassó 
vi dé ki magyar tannyelvű oktatás vi rág ko-
rá ban (1885–1918) működő valamennyi 
bras sói magyar tannyelvű felsőbb fokú 
tan intézetnek. Ebben a megoldhatatlanul 
ne héz szerepben működik hősiesen a je-
len ben ez az iskola.

Történetének 175 esztendeje alatt fo lya-
matosan újraértékelődött beiskolázási és 
oktatási stratégiája. Az első év ti ze dek ben 
kihangsúlyozottan a város iskolája volt 
ó riási beiskolázási körzettel, és a főreálhoz 
és a kereskedelmi akadémiához ha son ló-
an meg is őrzi az impériumváltásig ezt a 
jelleget. Ekkortól az államosításig szű kü lő 
beiskolázási körzettel vállalta vi dé ké nek 
középfokú magyar tannyelvű tan in-
tézetének szerepét, sőt a vidék a nya nyel vi 
oktatás-szervezését is segítette. 

1945–1948 között Csernátfaluban 
lét re jött a római katolikus főgimnázium 
le ány intézményeként az itteni egységes 
gim názium. Az erősebbik testvér fe le lős-
sé ge ekkor működött a leg egyér tel műb-
ben: a brassói iskola egy hétfalusi iskola 
ad digi oktatási szintjét magasabb fokúra 
e melte mindkét fél s a magyar nép kö zös-
ség hasznára a katolikus és az evan gé likus 
egyházak együttműködésével.

***
Az igaz, hogy a brassói főgimnázium 

tör ténetének első évtizedeiben (1837–
1890) alig találunk az itt érettségizettek 
kö zött Brassó vidékit, de a teljes is ko-
la né pesség 7–11%-a között mozgott a 
me gye többi településéről beiratkozottak 
szá ma, tehát a főgimnázium anyanyelvű 
is ko lázási lehetőséget nyújtott a hétfalusi 
ta nulni vágyóknak is. Igaz, hogy ez a le-
he tőség a kisebbségi helyzetre jellemző 
gon dokat gerjesztett.

A szocialista iskolarendszerben, noha 
tel jesen más feltételek mellett, hisz az 
is ko la a munkásosztály iskolája volt, 
a bras sói magyar tannyelvű tagozat 
szak kí ná la tánál fogva bővítette a vidék 

anyanyelvű is kolázási lehetőségeit. 
Komp ro misszu mai abból fakadnak, hogy 
az iskola lé nye géből fakadó célokat akkor 
is meg ha tározta az iskolafenntartó. Ennek 
a kor szak nak a tanári tragédiája ellensú-
lyozta az akkor eluralkodó tehetetlenséget.

1990 után egyre inkább ki hang sú lyo-
zó dott az Áprily vezető szerepe Brassó 
me gye iskolahálózatában, ami változtatott 
az iskolák közti addigi kapcsolaton is... 

Megyeszékhelyi helyzeténél fogva 
o lyan erősségei alakultak ki ennek az 
is ko lának, ami markáns arcélet rajzol: 
Gri masz, Búzavirág, Visszhang, Nebu-
lónia (...), tanulmányi versenyek (...), 
tan tes tü let (...).

Ebben az iskolában kétségtelen, jó ér-
te lembe véve is polgárosodik a diák. A 
fa lusi városiasodik. A kisvárosi nagy vá ro-
siasodik. A nagyvárosi metropolizálódik. 
Ez egyértelmű változás. De emberi lépték 
sze rint fejlődés-e? Melyik előnyösebb 
hely zet a megmaradáshoz?

Tudom, gondja ez az Áprilynak is. 
Tu dom, hogy az Áprily felismeri, hogy a 
me gye valamennyi magyar iskolájának 
van nak közösen megoldható gondjai. Az 
Áp rily a küzdő iskola típusához tartozik.

***
Bizonyos tekintetből Apáczai, Zajzoni 

és Áprily együtt egy háromság. Én most 
úgy érzem, mert a múltból meríthető 
ta pasz talat, s az iménti igazság szerint a 
bras sói magyar főgimnázium az Úr 2012. 
esz tendejében Zajzoni Rab István-díjat 
ér de mel. 

Kívánom, hogy ez a díj s ez az alkalom  
já ruljon hozzá ahhoz, hogy a jövőben is 
fel ismerje szerepét, ereje legyen ahhoz, 
hogy a vállalt szerepet Brassó vidék ma-
gyar ságának közös érdekében töltse be. 
A díj mellé ehhez kérem e helyen a jó 
Is ten áldását.

***
A Zajzoni Rab István-díjat az Áprily La-

jos Főgimnázium nevében Petki Pál i gaz-
gató és Bădău Tünde aligazgató vet te át. 

A díj átadására 2012. szeptember 30-
án került sor a Brassói Magyar Na pok 
keretében megszervezett öku me ni kus 
istentiszteleten, a brassói e van gé likus-
lutheránus templomban.  

Zanzibár a Szent Mihály Napokon.

Bencze Mihály

H é t f a l u s i  t e k e p á l y á k
(Folytatás előző lapszámunkból.)
Visovschi János lengyel zsidó menekült 

egy kori hazájából Azugára került, ahol 
ü veg fúvóként dolgozott, majd esztergá-
lyos lett, feleségül vette Cergu Annát, és 
meg pró bálta hasznosítani a tekepályát 
is. A fi atal Szőke Károly és baráti köre 
állította a tekéket, persze órabérért. Az 
ál la mo sí tás, a pénzbeváltás, elvitte a 
vállalkozás ke vés jövedelmét, már nem 
volt rentábilis, Vi sovschi 1950-ben el-
költözött. 1950-1960 között a négyfalusi 
KISZ szervezet bé relte a ház egyik részét. 
Az idők elteltek, a tekézés egy szép emlék 
maradt, így a csa lád a házat és a tekepályát 
átalakította.

*
1937. szeptember 5-én és 12-én Hir-

scher Christian pályatulajdonos meg-
tar tot ta a pályaavató ünnepélyt, és az 
itt tar tott csapatverseny eredménye a 
kö vet ke ző volt: 1. Csukás (Csernátfalu, 
230 pont), 2. Törekvés (Kézdivásárhely, 
214), 3. Bolonya (Brassó, 210), 4. Virtus 
(Sep si szentgyörgy, 210), 5. Klinger (Sep-
si szent györgy, 208), 6. Nemere (Kéz di-
vá sár hely, 206), 7. Székelyek (Brassó, 
206), 8. Hargita (Brassó, 205), 9. Glória 
(Bras só, 202), 10. Remény (Kőhalom, 
202), 11. Haladás (Csernátfalu, 201), 12. 
Zsi nór (Alsórákos, 196), 13. A.C.F. RV 
(Bras só, 193), 14. K.T.E. (Brassó, 193), 
15. Textilia Scherg (Brassó, 191), 16. Só-
lyom (Barót, 186), 17. Jóbarát (Brassó, 
182), 18. Testvériség (Brassó, 181), 19. 
I parosok (Csernátfalu, 179), 20. Kinizsi 
(Brassó, 172), 21. Brasovia (Brassó, 
168), 22. Zorile (Brassó, 168), 23. Cipé-
szek (Kéz divásárhely, 161), 24. Carpatii 
(Sep si szentgyörgy, 160), 25. Vigbarát 9 
ember, 158, 26. Zelulose (Zernesti, 142), 
e gyé ni versenyben pedig a következő 
eredmények születtek: 1. Kozma Péter 

(Bolonya), 2. Péter János (Csukás), 3. 
Ko vács János (Glória), 4. Nagy Miklós 
(Zsinór).

*
Alszegen a Fő utcából nyíló tatrangi 

út bal sarkán (ma G. Moroianu utca 119 
szám) működött a Buda Márton-féle 
kocs  ma és tekepálya. Ezt Schiel é pí-
tet te, és üzlet is tartott hozzá. Tőle Partin 
Ist ván vásárolta 1902-ben és kibővítette. 
1930-ban Buda Márton veszi át a komp-
le xum vezetését, és elől lakást is épített. 
Par tin István 14 gyereke közül Mária 
(Alszeg, 1912. augusztus 20. - Alszeg, 
1970. május 20.) lesz Buda Márton fe-
le sé ge, ők a kocsmával és a tekepályával 
fog lalkoznak. Raul Vilma lányuk, aki 
a bras sói kereskedelmi iskolát végezte, 

pe dig átveszi az üzlet és a kereskedés 
ve ze tését. A tekepálya deszkából épült, és 
az egyik oldala a kerítés volt. Csak férfiak 
te kéztek, akik szünetben egy kár tya par-
ti val pihenték ki a kuglizás fáradalmait. 
1942-ben lebontották a kuglipályát, és 
egy új épületszárnyat húztak fel helyette. 
Te ké ző és kártyázó alaptagok voltak: Dá-
vid Mik lós András, Köpe István, Novotny 
Ig nác, Miklós Károly. 1942-1945 között 
a he  lyiséget Lőrincz Herta (apja csángó, 
any  ja szász) bérelte. 1945 után a szö-
vet ke  zet keretén belül csak kocsmaként 
mű kö  dött, és Bacsó Mihály bérelte. 1950. 
már  cius 8-án államosították, és Buda 
Már  tont három évre Erzsébetvárosba 
de por  tálták. Erzsébetvárosra sok csángót 
de  portáltak, hasonlóan Kovásznára is. 
Hét faluból nemcsak a gazdagabbakat, 
ha nem a középosztályt is deportálták. 

(Folytatása a 4. oldalon.)
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4. oldal H  É  T  F  A  L  U XVIII. évf. 9. szám

Bencze Mihály

H é t f a l u s i  t e k e p á l y á k
(Folytatás a 3. oldalról.)
A sors érdekessége, hogy Erzsébet vá-

ro son a Budai család szomszédja lett a 
tat rangról deportált Pünkösti János, és az 
Al szegről deportált Bencze Mihály üz-
letes, é desapám unokabátya.

A Buda Márton-kocsmával szemben 
volt a Papp Endre ügyvéd háza, és mö göt te 
volt a Moroi-féle kocsma és te ke pálya. 
A Papp-féle házat az 1960-as é vekben 
bentlakássá alakította az állam, és a Mo-
roi-féle kocsma lett a bentlakás ét kezdéje. 
Ez a tekepálya az 1945-50-es é vekben 
működött. Sipos Czimbor István, va lamint 
a baráti csapata sokszor tartott is tekebaj-
nokságot. Sipos Czimbor István a saját 
traktorával a bodolai Béldi grófok bir tokát 
szántotta. A második világháború u tán 
volt egy olyan törvény, hogy akinek me-
zőgazdasági gépei voltak, azt nem vit ték 
katonának. Sipos Czimbor is így kerülte el 
a katonaságot, de a kulák listát már nem. A 
kocsmák egyben kártyabarlangok is vol-
tak, amit a szocializmus éveiben til tot tak. 
Sokan egy-egy szekér pityókát ve szí tettek 
el. Az alszegi temetővel szembeni kert ben 
tartották a majálisokat. Innen a fi atalság a 
Buda, vagy a Moroi te ke pá lyá ra vonult. 
Moroiéktól Sárancsi vásárolta fel, majd 
Secreanu család tulajdona lett az egykori 
kocsma, sajnos a tekepályát már nagyon 
rég lebontották.

Al szegen a Fischer gyapjúfésülővel 
szem ben pedig a Dogaru-féle te ke pá lya 
működött, ma George Moroianu utca 237 
szám. Vele szemben volt egy kocsma is, 
de az 1930-as évek vége felé a patak fe löli 
részre tekepályát építettek, amit 1962-ig 
hasznosítottak. Alszeg felső fele, és Fel-
szeg alsó fele közt helyezkedett el az Urak 
Kertje, ahol a két falu ma gyar sá ga majá-
lisokat, ünnepélyeket tartott. A fi atalság a 
Dogaru tekepályán is össze mér te erejét. 
Híres játékosok voltak: Sipos Czim bor 
István, Köpe János, Jónás Mi hály, Kerekes 
Pista, Köpe Pista, Szász Pis ta és mások, a 
nyolc éves Czimbor Ist ván volt a tekerakó. 
A Dogaru házat a Jin ga család vette meg, 
és utána a Mun tea nu családnak adták el. 
Lassan mindent át alakítottak, még csak 
az emléke maradt meg.

Alszegen Czimbor István, Bacsó And-
rás, Erzse Imre és mások lelkes kug li csa-
pa ta a sepsiszentgyörgyi Sugás fürdőre 
jár tak tekebajnokságokra. Hétfalu la kos-
sá ga nagy szeretettel járt ide fürdőzni, itt 
é pítették fel a Csángó Házat, ami üdülési 
köz pontként is működött, de tekepályája 
is volt. 

Az alszegi Jónás András (Öcsi) és Csu-
kás Karcsi fenn az erdőn a Tatrang-völ-
gyé ben épített egy tekepályát az 1980-as 
é vekben. Zártkörű tekézést folytattak.

Felszegen két-három kocsma volt, de 
e gyiknek se volt tekepályája. A fiatalok 
Al szegre, de főként Csernátfaluba jártak 
te kézni.

Tatrangon az 1900-as években a la kos-
ság 90%-a magyar volt, és akkor a faluban 
14 kocsma működött. Kiemelkedő volt a 
BálintMártonvendéglője(Faluköz ut ca 

270 szám), mert a tekepályája mindig te-
le volt fiatal virtuózokkal. Bálint Márton 
(1889-1975), akinek apja szintén Márton 
volt, testvéreivel: Mihállyal, Jánossal és 
Ilo nával Tatrang megbecsült polgárai 
let tek. Márton még nagyon fiatalon 
kocs mát nyitott, és a kor igénye szerint 
hoz zá építette a tekepályát. Pityóka- és 
len cse kereskedéssel is foglalkozott. 
Az első vi lágháború alatt is működött 
a kocsmája, de igazi fellendülés a két 
világháború kö zött volt. Törzsvendégei 
közt híres te ké sek voltak: Bacsó András, 
Szász István, Csa bai György, Bálint Culi 
Márton. Bálint Már ton kulák listára került, 
1948 után be kel let zárja a vendéglőjét. A 
csűrben még tar tottak majálisokat, ame-
lyeken a fú vós ze nekar játszott, a lányok 
szépen é ne kel tek, de a fiatalságot Brassó 
gyárvilága el szippantotta. Néha titokban 
még volt éj szakai tekézés, de a rendőrségi 
el le nőr zé sek miatt abba maradt. A kugli-
pálya rák tár lett, és nem is olyan régen 
le bon tó dott. Bálint Gábor (1930. március 
13.) még szeretettel emlékszik vissza a 
régi szép időkre. Ifj. Bálint Márton (1919. 
au gusz tus – 1969. május 1.) már nem fog-
lal kozott a tekepályával, ő a gazdaságot 
fej lesztette tovább, valamint a fú vós ze-
ne karban fejtett ki komoly tevékenységet, 
min dezekre felesége Bálint Vilma (1931. 
ok tóber 27.) emlékezett kegyelettel.
CsabaiMihályvendéglője (Fő utca 

638 szám, most 735 szám) rendelkezett 
te kepályával. Ők ezt a házat 1936-ban 
vá sárolták, és lassanként építették ki a 
ven déglátó infrastruktúrát. Csabai Mi-
hály (1903. július 21. – 1982. május 5.) 
ven déglős felesége Váncsa Katalin (1909. 
-1995. június 8.), és gyerekeik: E tel ka, 
Ilona és Mihály (1937. július 26. -1995. 
április 2.) besegítettek a család gaz da sági 
életébe. A kuglipályát még fiatalon é pítet-
te, törzsvendégek, versengő fiatalok ked-
venc helye lett. Ide jártak tekézni: Bar tha 
Gyurka, Fejér Pál, Pajor Gyuszi, Bálint 
(Princ) István a csernátfalusi Fényes ven-
déglő egykori pincére. A két vi lág há bo rú 
között volt a csúcspont, a szo ci a liz mus 
kulák listáját megúszta, de az ál la mo sítás 
a vendéglőiparát 1950-ben fel szá molta. A 
tekepálya mezőgazdasági gé pek raktára 
lett, a kollektivizálás után ez is kiürült. 
Az emlékek tárházát egy na pon lebon-
tották. Id. Csabai Mihály an nak idején 
Bukarestben is dolgozott fu va rosként, és 
kenyérkihordóként. I de ha za favágógépe 
is volt, amit fia örökölt. A zok voltak a szép 
idők, amikor az apa a fi ával vágta egész 
Hétfaluban a tűzifát.

Csere János (1900. január 14. – 1974. 
május 8.), Fő utca 849) volt a leg na gyobb, 
és a legrégibbi vendéglő tu laj do nosa, nagy 
borpincéje volt, komoly ál lat tenyészete, és 
rengeteg földje. Az 1900-as években már 
működött a ven dég lője. A házat egy zsidó 
kereskedőtől vásárolta 1921-ben. Csere 

János egyben híres tekés volt, Koszta 
Samu üz let em ber rel, és Pünkösti Samu 
malmossal sokat kug liztak. A nyári kug-
lipálya a víz melletti ke rítésnél működött 
1927-30 között. Ide járt tekézni Fejér Ist-
ván és Székely István is. Csere János fele-
sége Dinka Lujza (1901. – 1965. április 7.) 
a vendéglővel is fog lalkozott. Fiúk Csere 
János (1923. jú li us 22. - 1998) orvosként 
1947.ben Mis kolc ra telepedett. Két ikerlá-
nyuk Csere (Gá bor) Vilma (1928. október 
14. – 2006. ja nuár 15.) és Csere (Móricz) 
Ilona (1928. október 14. – 1998. június) 
ta ní tó nők voltak, így a tatrangi tanári kar 
is több ször megfordult a vendéglőben, de 
a te ke pályát is igénybe vették. Bíró Ilona 
és Cse ke Ida tanítónők a díjazottakat sü-
te ménnyel kínálták. Kittenberger Kálmán 
hí res Afrika-kutató, félévi tatrangi ta nár-
sá ga idején mindhárom tekepályát ki pró-
bál ta, hisz ő is csodálatosan beilleszkedett 
az itteni tanári közösségbe. A két vi lág-
há ború között kiteljesedett brassói ipar, 
ked vező hatással volt erre a vendéglőre. 
A jól gazdálkodás eredménye lett a trak-
tor, a cséplőgép, a benzinkút (ami 1945-ig 
működött), a mérleg (ami 3 tonnáig mért, 
és 1979-ig működött), de a szo ci a liz mus 
kuláklistára tette, majd az ál la mo sí tás, és 
a kollektivizálás emlékké kény sze rítette a 
család mögött álló száz évet.

Fórizs István (Fő utca) vendéglője is 
ked velt volt, már készült a domboldalból 
ki vájni egy tekepályát, de az állomosítás 
meg akadályozta, és így vendéglőjét is 
be zár ta. Bali Gyuri és Gires Mihály csak 
a ven déglőt üzemeltek, tekepályát nem 
é pí tettek hozzá.

Tatrangnak volt egy különleges te ke-
csa pata, Pajor György kocsmáros, Pajor 
Lász ló községi titkár, Jónás Sándor (Fő 
ut ca 825) a Volga autóval rendelkező ta xis, 
Kajcsa István akinek felesége volt a nép-
tanács elnök és párttitkár, Koszta Ist ván 
(Koszta István lelkész nagyapja), Bu lar că 
György kocsmáros és sofőr. Te ke tu dásuk 
túlnőtt a községi pályákon, így két kocsi-
val Krizba, Apáca, Alsó cser ná ton, Brassó, 
és Kovászna legjobb te ke pá lyáit látogatták 
rendszeresen. Még az Al só-Tömösi Párt-
komplexum te ke pá lyá ján is játszottak, ott 
ahol csak a mi nisz te rek nek volt szabad. 
Ők már komoly baj nok ságokon vettek 
részt, néha nagyon ke mény fogadásokat 
is lejátszottak. A leg ne hezebb, a legké-
nyesebb helyzetekből a csapatott Koszta 
István ereje és szak mai ügyessége vitte 
győzelemre. Jónás Sán dor (Brassó, 1930. 
december 17.) ap ja zajzoni, anyja olthévizi 
volt. Olthévizen Fa ri Ilona (1904-1990) 
anyja vonalán Fü löp Márton, Mihály és 
József uno ka test vé rei, az ottani vidék 
legjobb tekései vol tak, így Jónás Sándor is 
Tatrang híres te ké se lett. A tatrangi csapat 
a kovásznai baj nokság fáradalmait Kézdi-
vásárhelyen pihente ki. Amikor turnéikról 
jöttek haza Bik falvánál megálltak, és a 

második vi lág háború idején itt megjelölt 
magyar ha tár nál mindig elénekelték a 
nemzeti i mán kat. A szocializmus éveiben 
még tartott a si keres tekézés, de az államo-
sítás és a kol lektivizálás kedvtelenné tették 
az em be reket, a nehézipar kifárasztotta az 
if jú sá got, így a tekézés kimaradt.

Zajzonban a világhírű Concordia 
szál lo da rendelkezett egy modern te ke-
pá lyá val. Az 1760-as évek végén Brassó 
fel fe dezi a zajzoni borvíz gyógyító hatását, 
és a forrásokat le is foglalja. Nemsokára 
ki építi a fürdőt, melynek forrásvizét 
1842-ben először Schnell Péter elemezte 
tu do má nyosan, és rájött, hogy gyógyítja a 
gyo mor- és bélbajokat, a női problémákat, 
i deg rendszeri gondokat, és a légzőszervi 
prob lémákat is, majd 1890-ben Lengyel 
Bé la hírneves budapesti egyetemi tanár 
vegy elemezte az újabb forrásokat. Ekkor 
már a fürdő 40 holdas fenyves parkkal ren-
delkezett, padokkal ellátott sétány ve ze tett 
a Schwarzenbergre, a központi Fer di nánd-
forrás, Lajos-forrás, hideg Lobogó vagy 
Ferenc-forrás, valamint gyógy für dők, hi-
deg és meleg fürdő, hullámfürdő, u szoda, 
szálloda, teniszpálya, és nem so ká ra teke-
pálya is emelte rangját. Itt te vé kenykedtek 
Pleckner János és Ho nig ber ger János 
Márton orvosok is, a gyógy vi zet pedig 
Hantz Mihály királyi tanácsos vár megyei 
főorvos is méltatta. A sors iró ni ája, hogy 
Zajzoni Rab Istvánt is pró bál ták itt kezelni, 
de már túl késő volt, nem so kára meghalt. 
Blaha Lujza nemzetünk ün nepelt színésze 
többször járt ide, idő kap szulaként itt hagy-
ta a pavilon desz ka fa lára krétával felírt 
Fiaim csak é ne kel je tek, és ne felejtsetek 
el szépen é ne kel ni!” üzenetét. Hírességek, 
mint Wald ba um patikus, Greissing orátor, 
vagy Lan ger szenátor itt építettek villákat. 
Zajzon ek kor Előpatak, Borszék és Tusnád 
für dők kel egy szinten helyezkedett el, így 
fo lya matosan fogadhatta még a császári 
ven dégeket is. Sipos Jánosné Bereczki 
An na a csernátfalusi Pannónia szálloda 
tu lajdonosa (ma a polgármesteri hivatal 
mű ködik benne) a csángók Nagy asszo
nya, 1912-ben felvásárolta a lánya szá-
má ra Brassó városától a Zajzon fürdőt, 
meg nyitotta a Béla-forrást, az épületeket 
re noválta és korszerűsítette, és Adorján 
Je nőt alkalmazta fürdőorvosnak. Ekkor 
a tekézés is fénykorát élte, ha még hal vá-
nyabban is, de a két világháború között 
is jártak tekézni. A fürdő következő tu-
laj do nosa a Tompa család lett, majd jött 
Tri a non, és a borvíztöltődét 1949-ben 
ál la mo sították. A fiatalság Tatrangra járt te-
kéz ni. Egy-két kocsma még működött, de 
e gyiknek se volt tekepályája. Az egykori 
Zaj zon gyógyközpont és fürdő hírneve 
egy re csak kopott, mára a hivatalos rab ló-
gazdálkodás következményeként min den 
tönkrement.

Pürkerecen, három-négy kocsma vál-
tot ta a nevüket és a tulajdonosokat, de 
te kepályát egyik sem épített. Az itteni 
fi a talság vagy Tatrangra, vagy Brassóba 
járt tekézni.

(Vége.)


