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Kovács Lehel István

7 nap: újabb munkálatok az 
óvodakertben

Díszkút az óvodaudvaron

Június végén, július elején tovább foly
ta tódott az esős idő, de ennek ellenére, 
a mikor csak lehetett, tovább folytattuk a 
munkálatokat a Zajzoni Rab István Kö
zép iskola óvodájának az udvarán. 

A Hétfalusi Magyar Művelődési Tár
sa ság februárban pályázta meg a MOL 
Románia és a Polgártárs Alapítvány 
Vá rosi zöldövezet programját, melynek 
ke retén belül olyan projektek kaphatnak 
tá mogatást, amelyekben nem kor mány
zati szervezetek különböző intézmények 
e gyüttműködésével városi zöldövezetek 
lé tesítését vagy rehabilitációját tűzték ki 
cé lul a helyi közösségek bevonásával, 
kü lönböző ökológiai nevelés jellegű te vé
kenységeken keresztül. A projekt meg va
lósítására a Hétfalusi Magyar Mű ve lő dé si 
Társaság partnerszerződést kötött az 
Erdélyi Kárpát Egyesület brassói osz
tályával, valamint a Zajzoni Rab Ist ván 
Középiskolával.

A pályázatot megnyertük, így 9000 lej 
tá mogatásból és 3000 lej saját hoz zá já
ru lásból szépíthetjük a napközi udvarát. 
Pro jektvezető: Kovács Lehel István, fő
ker tész: Máté Emese.

A munkálatokat, amelyeket július 31ig 
kell befejezni önkéntesek segítségével 
vé gezzük, így munkás kedvű segédeink 
je lentkezését várjuk! A napközi udvar 
fel ú jításának eseményei nyomon kö vet
he tők a https://www.facebook.com/Zaj zo
ni RabIstvanOvodaKert oldalon.

*
Az előző lapszámunkban a hu szon ket

tedik napig számoltunk be te vé keny sé
geinkről, lássuk tovább a naplót!

*
A huszonharmadik nap (2013. jú

ni us 16.)
Már a tegnap este nekifogtunk a kút 

te teje megépítésének, de mivel már be
es teledtünk, ma folytattuk. Végül né hány 
órai munkával sikerült valamennyire 
el készíteni, de még marad holnapra is 
be fejeznivaló. Mai önkénteseink: Máté 
Le vente, Máté Éva Emese, Máté Jan
ka, Zsely ke és Csanád, Kovács Lehel 
István, Ko vács Eszter, András és Árpád, 
Buda Éva, KissIstók Margit és Bettina. 
Kö szön jük a páfrányokat és az agyag
kan csót Buda Évának.

A huszonnegyedik nap (2013. jú ni
us 17.)

Ma a kutat szépítettük tovább. Ön
kén te seink: Máté Emese és Levente, 
Ko vács Lehel István és Tünde. Az ismét 
be köszöntött kánikula nem tett jót a vi rá
goknak, hosszasan kellett locsolni...

A huszonötödik nap (2013. június 
22.)

A nagy meleg miatt ma csak késő 
délután tudtunk nekifogni a munkának, 
de így is sikerült tenni egyet s mást. A 
meg maradt, száraz fűzfavesszőket sze
de gettük fel és tördeltük apróbb da ra bok
ra. Közben szerre mindenki öntözött. Az 
első részen is sikerült elkezdeni az á gyás 
véglegesítését. Befejezni nem tud tuk, 
mert elfogyott a kavics. Mai ön kén te seink: 
Albert Tünde, Máté Éva Emese, Má té 
Janka, Zselyke és Csanád, Máté Le vente 
és Máté László.

A huszonhatodik nap (2013. július 2.)
Ma szép időnk volt végre, nem is 

tu dom hány hét eső után. Az este meg
he gesztettük a kereket és a csörlőt, s 
ma végre elkészítettük a kutat! Még a 
ku pásokat is feltettük. Mindezekért kö
szö net Tóth Sándornak és családjának, 
ők adták a régi kereket, a 6 kupást és a 
ré gi csörlőt is. Mai önkénteseik: Kovács 
Le hel István, Kovács Tünde, Kovács Esz
ter Apolka, Kovács András Apor, Kovács 
Ár pád Apold.

A huszonhetedik nap (2013. július 3.)
Ma kijelöltük a homokozó helyét. Majd 

az ásás következik. Beültettünk még né
hány növényt. Eltakarítottuk az ágakat a 
hátsó sarokból. Önkénteseink: Máté É va 
Emese, Kovács Lehel István és Al bert 
Tünde.

A huszonnyolcadik nap (2013. jú
li us 4.)

Ma tovább folytattuk az ásást, valamint 
le hántottuk a bükkfák kérgeit. Ezekből 
ké szül a homokozó. A Polgármesteri 
Hi va taltól megérkezett még 6 köbméter 
ka vics. Holnap is lesz munkánk!!! Mai 
ön kén teseink: Máté Éva Emese, Kovács 
Le hel István és Albert Tünde.

A huszonkilencedik nap (2013. jú
li us 5.)

Ma folytattuk a kavics elegyengetését a 
tuják és levendulák között, a Pol gár mes
teri Hivatal és a CIBIN elvitte a sze me tet, 
így felszabadult a beton a házikó szá
mára, valamint az udvar hátsó ré szé ben 
elkészítettük az asztalt a 12 székkel (itt 

fogják a gyerekek megtanulni az órát 
és a hónapokat) és elkezdtük a tűzhely 
ki alakítását. Mai önkénteseink: Albert 
Tün de, Kovács Tünde, Kovács Lehel Ist
ván, Máté Levente, Buda Gábor Levente, 
Ko vács Eszter Apolka, Kovács András 
A por. Közben nekikezdtünk az ökológiai 
ne velésről szóló könyv megírásának, 
min denki szorgalmasan gyűjti az a nya
go kat.

*
Ennyit sikerült megvalósítani hét nap 

a latt, és a Facebook oldalunkon egy 
ver senyt is meghirdettünk, a felhívás 
így szól:

Most már kezd körvonalazódni – a 
ké pek alapján –, hogy mik is lesznek az 
ó voda udvarán. Nevezzük el az udvar 
e gyes helyeit, tereit, eszközeit! Például 
a vonat neve legyen Virágexpressz, a 
tel jes óvodaudvar Meseország stb.

Aki ide, kommentként a leg ötletesebb 
ne veket írja be, az az udvar a va tó ün nep
ségén meglepetésben részesül!!!

Le het jelentkezni!
*

A jelen kiadvány a szerzők vé le mé
nyét tükrözi. A támogatók nem vonhatók 
fe lelősségre az ebben található in for má
ci ókért.

Kovács András Apor

Elsősök év végi 
kirándulása

2013. május 28án és 29én szer
vez te meg Benedek Káplár Ildikó 
tanító nénink az első osztályosok év 
végi ki rán  du lá sát a Pünkösdi Rózsa 
Mene dék  ház ba és a Garcsin völgyébe. 

Az első nap rövid túra után pu lisz
ka fő  zésre, majd fergeteges bulira és 
gye rek játékokra, vetélkedőkre került 
sor, de a tábortűz sem maradt el. 

A második nap egy rövidebb túra 
so rán felkerestük a pünkösdi rózsák 
élő he  lyét, majd egy hosszabb túrán 
1600 m magasság fölé is felmentünk 
a Gevánra és a Tóthpáltetőre. 

Szerencsére mindkét nap esőmen
tes volt, s habár a nap sem igazán sü
tött, mindenki élvezte a havasi levegőt.

A következőkben elmesélem, hogy 
mi ket mondtak osztálytársaim a ki rán
du lásról, amelyre apa, Kovács Lehel 
Ist ván, és anya, Tomos Tünde is el ki
sért, ők voltak a túravezetők.

(Folytatása a 2. oldalon.)
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Gosuly Kinga

Á l m o d t a m  e g y  v i l á g o t 
m a g a m n a k . . .

Kovács András Apor

Elsősök év végi kirándulása

(Folytatás az 1. oldalról.)
Antal Bíró Zsófia: „Egyik délután 4-kor 

ki rándulni indultunk a Garcsin völgyébe. 
A kirándulás fél útját autóval tettük meg, 
a másik felét gyalog. Szomjasan értünk 
mind annyian oda, örültünk, amikor 
megkínáltakbodzaüdítővel.Utánaját
szot tunk és buliztunk. Estére tábortüzet 
ké szí tettünk, utána lefeküdtünk. Más-
nap reg geli után kirándulni mentünk, 
majd e béd után indultunk haza.”

Benedek Brigitta: „Csodálatos meg le-
pe tés várt ránk a kiránduláson. Nyuszi 
és barátai látogattak meg és velünk 
e gyütt szórakoztak egy kis ideig. Nehéz 
voltazelvállástőlük,demásgyerekek
hez is el kellett érjenek. Köszönjük az 
I. osztályosok, a tanító néninek ezt a 
szép napot!”

Benedek Krisztina: „Nekem nagyon 
tetszett abújócskázásés főlega tá
bortűz.Következőnapelvittekminket
megnézniagyönyörűpünkösdirózsá-
kat. I ga zi élményben részesültünk. Én 
szí ve sen részt veszek még egy ilyen 
ki rán du lá son.”

Dumitrache Róbert: „Amikor meg-
ér kez tünk, leraktuk a csomagokat és 
meg néz tük a menedékházat. Óriási 
balkonja volt.”

Jakab Katalin: „Közelebb kerültünk 
a ter mészethez a Pünkösdi rózsa pan-
zió nál.”

Péter Hunor: „A kirándulás kedd dél-
utánkezdődött.Nagyontetszett,hogy
mi kor már odaértünk megengedték, 
hogy játszodjunk. Labdáztunkés fő-
leg gyí ko kat kerestünk, lepkéztünk. 
Szeretném, ha még ilyen kiránduláson 
vennék részt.”

*
Ezeket mesélték az osztálytársaim a 

ki rándulásról, és mindenki rajzolt egy-
egy szép rajzot is: pünkösdi rózsákat, 
tá bortüzet, a menedékházat.

Csak azért volt szomorú minden-
ki, mert másnap Tomos Alex osz-
tálytársunk A merikába utazott, így ő 
már többet nem fog velünk járni. Ezzel 
a kirándulással bú csúz tunk el tőle, de 
elbúcsúztunk az első osztálytól is, ősz-
szel már másodikosok le szünk!

Kirándulás a Pünkösdi rózsa menedékháznál. Piroska Dávid rajza.

ElsőosztályosokaGevánon.HáttérbenaNagykőhavas,köröskörül
gyönyörűtáj,látszikaTóthpál,aRence,aCsukás,éskisséfennebbaBuc-

secs is.

Idén – a tavalyi után – másodszor 
hír dették meg volt középiskolás osz-
tály tár sai a Soós Izabella emlékére 
lét re ho zott szövegalkotó pályázatot VII. 
és VIII. osztályos zajzonis diákoknak. 
A mos tani téma: Álmodtam egy világot 
magamnak...

Gosuly Kinga VIII. osztályos nyerte 
el a 2013-as díjat ezzel a szö veg al-
ko tás sal:

Álmodtam egy világot ma gam nak...

Álmodtam egy világot magamnak. 
Nem volt ott senki, csak én. Legalábbis 
azt hittem. De csalódtam, vagy talán 
ö rül tem, mert a barátaim és a családom 
ott volt... Idegenek? Olyanok is voltak, 
hisz nélkülük nem lenne lehetséges, 
hogy érezzük azt a boldogságot és 
sze re tetet, amikor új embereket isme-
rünk meg.

Felfedező útra indultam a világom-
ban. Kissé csodálkoztam, hogy min-
denki mo so lyogva, kedvesen integetett 
min den ki nek. Kellemes meglepetés 
ért, mikor egy kisgyerek hozzám jött és 
megölelt. Meg kérdeztem, hol vannak a 
szülei. Gon dolkodás nélkül válaszolt: 
„El men tek, készítsék el az utamat az 
életben. Már nem jönnek vissza. De tu-

dom, hogy fi gyelnek.” Mosolygott. Árva 
volt. Nem tu dom, miért, de én is boldog 
voltam. Ta lán azért, mert ő is az volt.

Továbbmentem, de kissé zavarban 
vol tam: ma milyen nap van? Megkér-
deztem egy járókelőt, aki vidáman és 
nyugodtan vá laszolt: „Ma van.” Senki 
sem félt a hol nap tól, és senkit sem 
gyötört a tegnap. Min denki a mára 
koncentrált, és jól is tet ték, mert senki 
sem halasztott el sem mit, mindenki bol-
dogságra törekedett. Nem is volt miért 
annyit törekedni, hisz e leve mindenki 
boldog volt. Gon do la ta im mal úgy el-
kalandoztam, hogy egy pi pa csos rétre 
értem. Egyik fa tövénél az ár nyékban 
pár barátom pihent. Én is o da mentem 
táskámból elővéve kedvenc köny-
vem, mert láttam, hogy ők is ol vas tak. 
Mindenki szeretett olvasni: nem volt 
kö telező, és mégis kiváncsiságból ne ki-
fogtak olvasni, míg könyvmolyok lettek. 
Volt idő az olvasásra! Mindenre volt idő.

Álmomból húgom ébresztett fel, aki 
hát rajött a kertbe egy lepkét kergetve. 
Ahogy figyeltem őt, rájöttem, hogy az 
ál mom nem is volt egy lehetetlen álom. 
Ha mindenki olyan lesz, mint egy vidám 
kis gyerek, az álomvilágom valóra vál-
na! Oh, ha mindenki olyan vidám, gond-
nél kü li, nyugodt és szerető lenne...

Kiss Béla ny. lelkipásztor

A k i k  e l ő t t e m  j á r t a k
Szeretném pár általam készített kép-

ze letbeli pillanatfelvétel, és feljegyzés 
ál tal bemutatni, hogyan láttam meg va ló-
sul ni, – néhány előttem járó lelkipásztor 
életében és munkásságában, – a Krisz-
tus missziói parancsa alapján kapott, de 
az egyházunk áltat kijelölt szántóföldön 
a maguk küldetését, hivatását. Meg ál-
lapításaim természetesen személyes jel-
legűek és kettős célt kívánnak szol gál ni. 
Egyrészt példák akarnának lenni a fiatal 
lelkészgeneráció számára, más részt 
csendes főhajtás a magam ré szé ről a 
már elmentek emléke előtt. Meg ál la-
pításaim egyrészt gyermekkori em lé ke-
imen alapulnak, hiszen papi családból 
szár mazom, ahol sokszor nem gyermek 
fü lének szóló megállapítások hangzottak 
el, melyeket akkor csodálatos magnó 
mód jára rögzítettem, és amelyek most 
a karatlanul előtűnnek a kiválasztott 
sze mé lyekkel kapcsolatosan készített 
ké pek során. Másrészt a pillanatfelvéte-
lek el készítésére felhasználtam püspöki 
tit ká ri minőségem adta lehetőségeket 
is. U gyanis feladatom volt az 1950-ben 
A rad ról Kolozsvárra hozott „egyházkerü-
leti le véltár maradványainak” az éppen 
ér vény ben lévő levéltári rendelkezések-
nek a lapján történő időszerű elrendezé-
se. Így betekintést nyerhettem az 1920-
as é vekkel kezdődő jegyzőkönyvekbe, 
i ra tok ba, eseményekbe, melyekből 
tet szés szerint válogathattam. Har mad-
szor: akiket kiválogattam, többnyire nem 

vol tak kortársaim, de ugyanabban az 
időben szolgáltunk, ismertük egymást, 
mun katársak voltunk Így álltak össze 
a sze mélyes véleményt tükröző képek.

*
Előhívom tehát a képeket. Az elsővel 

tu lajdonképpen önmagamnak mondok 
el lent. Ugyanis nem ismertem sze mé-
lye sen azt, akit ábrázol. Azaz ta lál koz tam 
vele, de nem emlékszem rá. Ta lál ko-
zásunk akkor történt, mikor megszórt a 
keresztvízzel, mert nemcsak el ső szá mú 
keresztapám, de keresztelő papom 
is volt, akitől az Andor keresztnevet 
is ö rököltem. Így lettem ma Adalbert 
Andrei. I gen. A tragikus véget érő Járosi 
Andort, haj dani kolozsvári lelkészt, teo-
lógiai ma gán tanárt, lelkésznemzedékek 
men torát, mai liturgiánk egyik alkotóját, a 
„ko lozs vá ri Wallenberget”, a zsidómentőt 
áb rá zol ja a magunk elé képzelt virtuális 
kép. Hár mas célkitűzéssel választottam 
el sőnek Először: kolozsvári szolgálatom 
ide jén többször is emlékeztünk Járosi 
An dorra, különböző alkalmakkor, vi deo-
fel vételek is készültek az eseményről. 
Egy ilyen alkalommal mondta el néhai 
Tö rök István, az egyik elit kolozsvári 
is ko la evangélikus igazgatója, hogy 
pénz te len diákként érkezett Kolozsvárra 
és fel kereste az evangélikus esperest, 
aki be fogadta, ellátásáról, taníttatásáról 
gon dos kodott, életpályáját figyelemmel 
kí sér te.

(Folytatása a 4. oldalon.)
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Szerkesztőség

H é t f a l u s i  h í r e k
A Hétfalusi Magyar Művelődési Tár sa

ság idén Hlavathy Zsuzsa tanárnőnek 
ad ta a tanév díját a Zajzoni Rab István 
Középiskola türkösi épülete udvarának 
és kertjének parkosításáért és nevelői 
mun kájáért.

*
Az Romániai Magyar Pedagógusok 

Szö vetségének Brassó megyei szer
ve ze te idén különdíjjal emelte ki annak 
a szülőnek a tevékenységét, aki sokat 
és e redményesen dolgozott valamelyik 
ok ta tási intézmény korszerűbb működ
te té séért.

Idén ezt a díjat az RMPSZ megyei 
szervezete Kovács Lehel Istvánnak 

í tél te oda a négyfalusi magyar óvo da há
ló zat kiegészítéséért, korszerűsítéséért 
és azért, hogy az iskolásokat bevezette 
a természetjárásba. Ez a díj egy saj tó
tör téneti érdekesség: az Erdélyi Turista 
el ső évfolyamának (1929es) összevont 
3–4. száma és egy bácsfalusi képet 
rög zítő 1891ben feladott levelezőlap.

*
A Zajzoni Rab István Középiskola 

vég zős diákjai idén Néma Annamária 
ta nár nőnek adta a Zajzonidíjat.

A Zajzoni Rab istván Középiskolában 
idén Zajzonidíjat kaptak: Miklós Bo-
tond és Jónás Henrietta IX. osztályos 
di ákok.

Magdó János

Rövid összefoglaló a Yurta 
Prod. Kft. tevékenységéről 

Rózsafesztivál a Yurta szervezésében. Számos párját ritkító, 
köztük saját faj is.

A mezőgazdasági termelőszövetkezet 
fel számolásával a négyfalusi lakosság 
nagy lendülettel kezdte újra a ma gán gaz
dálkodást. Ezt a tevékenységet e gé szí
tette ki az 1994ben alakult cégünk, egy 
négyfalusi gazdabolttal, majd később egy 
barcasági gazdabolthálózattal. Üz le teink 
nyíl tak Négyfaluban, Tatrangon, Bras
só ban majd Prázsmáron és Föld vá ron.

A vetőmagok mellet később állat ta
kar mányok forgalmazásával is fog lal
koz tunk, így vállalva el több megyei kép
vi se letet, mint például a magyarországi 
Ag rokomplex Central Soya termékeinek 
a forgalmazását. Kínálatunk végül nö
vé nyi védőszerekkel egészült ki, ami 
to váb bi engedélyeket és megfelelő szak
em bergárdát igényelt.

2000 után csomagolt rózsatöveket 
im por táltunk a hazai piacnak, ezt követte 
sa ját termékünk, a bogyós növények, 
majd termékskálánkat más csomagolt 
nö vényekkel is kiegészítettük. Immár 
el mond hatjuk, hogy 19 év tapasztalat 
után a gyümölcsfa oltványok, bogyós olt
vá nyok, szőlő oltványok, dísznövények 
ter me lése, csomagolása és értékesítése 
te rén, nincs megye vagy település az 
or szágban, amely nem részesült volna 
a termékeinkből. Továbbra is törekszünk 
ar ra, hogy kiváló minőségű növényeket 
és bő termékskálát nyújtsunk vásárlóink 
szá mára. A piac igényeinek megfelelően 
é vente új termékeket próbálunk fel kí nál

ni, kielégítve ezzel minél több vásárlót. 
2010ben, figyelembe véve a  gazdasági 
hely zetet, bevezettük az a PROMO név
re keresztelt kedvezményes árú ter mék
cso portjainkat.

2002es év óta cégünk kiállítóként fo
lya matosan részt vesz az „INDAGRA” 
nevű országos mezőgazdasági szak ki ál
lításon. Szintén kiállítóként ellá to gat tunk 
Moldáviába, és Bulgáriába is. E mel lett 
törekszünk látogatóként részt ven ni az 
évente megrendezett európai szak
kiállításokon.

Széles körű partnerkapcsolataink van
nak mind egyéni termelőkkel, tár su lá sok 
kal, szakintézetekkel, önkor mány za  tok
kal, mind áruházláncokkal. Ter mé ke ink 
iránti igényt alátámasztja a tény, hogy 
megrendeléseink vannak külföldi part
nerektől is.

A cég saját csemetekertjében a bo
gyós gyümölcsök, és díszcserjék mellett 
2010től rózsa oltványokat is szaporít. 
2012ben felvállaltuk a ROSEN TANTAU 
né met fajtanemesítő cég rózsáinak a 
sza porítását, melynek koronázásaként 
2013 júliusában, sikeresen meg szer vez
tük a rózsanapokat, ahol meghívottjaink 
vol tak az önkormányzatok, az üz let lán
cok és a termékforgalmazók. 

Talán elmondhatjuk, hogy az elért 
e red ményeink mögött a hétfalusi embe
rek szak tudása és tapasztalata, valamint 
Is ten áldása rejlik.

Miklós Melinda

Matemat ika  e redmények  a 
ZRIK-ben

Zrinyi Ilona Matematikaverseny, me
gyei szakasz – 2013.02.15.

Soós Márton, VII. osztály – 1. hely, 
részt vett a Veszprémben szervezett dön
tőn; Miklós Botond, IX. osztály – 1. hely; 
Szé kely Anna – Zsófia, VII. osztály – 2. 
hely; Deák Tímea, VI. osztály – 4. hely; 
Ja kab Nóémi, VIII. osztály – 5. hely.

Internetes Matematikaverseny
A magyarországi Mategye Alapítvány 

ál tal szervezett 8 fordulós online ve tél
kedőn a Kárpátmedence magyar ál ta
lá nos iskolásai vehetnek részt. A kitűzött 
fe ladatok kreatívitást és logikus gon dol
ko dást, valamint kitartást igényelnek. Az 
idei versenyen a VI. osztályos Kajcsa 
Re náta kiváló eredményt ért el, 360 pon
tot teljesítve a 400ból. Nagyon jó pont
szá muk van Fóris Nóémi, Jakab Zoltán, 
Balázs Zoltán III. osztályos és Kiss Istók 
Dávid, Székely Csongor Ves diákoknak.

Nemzetközi Magyar Matemati-
ka Ver seny, XXIII. forduló, Győr – 
2013.03.14–18.

Az Erdélyi Magyar Matematika Ver se
nyen elért eredményének kö szön hetően 
Miklós Botond IX. osztályos ta nu ló 
vehetett részt a havazás miatt egy, az 
autópályán a buszban, majd egy,  Ta ta
bányán a tornateremben töltött éjszaka 
u tán a győri döntőn, ahonnan dicsérettel 
tért haza.

Csillagszerző Matematika Verseny, 
5–8. oszt., II. forduló, megyei szakasz  
– 2013.03.12.

Idén kibővült a verseny a VII–VIII. osz
tá lyosokkal. A megyei szakaszt ebben 
az évben is iskolánk szervezte meg a 
le velező forduló eredményei alapján 
30 ta nuló részvételével a megye 8 is
ko lá já ból (Brassó és Négyfalu mellett 
Bar ca új falu és Apáca is bekapcsolódott). 
Is ko lánkból Kajcsa Renáta, Deák Tímea, 
Kiss Budai Anikó VIos, Gósuly Tímea 
és Sipos Emese VIIes, Jakab Nóémi 
VIIIos diákok mérték össze ma te ma
ti ka tudásukat, kreatívitásukat, fela dat
me gol dó készségüket a megye többi 
ver seny zőjével. Gósuly Tímea II. díjat 
ér de melt ki.

Kenguru Matematika Verseny – 

2013.03.22., 2013.05.25.
Ez olyan verseny, amelyen tanulóink a 

román anyanyelvű diákokkal is meg mér
kőznek, hiszen  minden megyéből osz
tályonként több száz tanuló vesz részt. 
A megyei forduló eredményei függ vé
nyében országos bizottság vá lasz tot ta 
ki a döntőre továbbjutókat. Így Szé kely 
Csongor, Kiss Istók Dávid, Kovács 
Eszter Apolka, Berei Juliánna Ves és 
Be nedek András Norbert VIos tanulók 
Bras sóban, míg a IXes Miklós Botond 
Bu karestben versenyeztek május 25én. 

Miklós Botond itt második díjat szer
zett, részt vehet a Strajai ma te ma ti ka
tá borban augusztus 3–11 között.

A Matematika Körverseny 40. for
du lójának a ZRIK volt a házigazdája 
má jus 11én. 

Ez nem kis anyagi és szervezési 
ter het rótt az iskolára, hisz mintegy 
230 V–XIIes matekes vetélkedett 9 
iskolából Ba rótról, Székelykeresztúr
ról, Kéz di vá sár helyről, Négyfaluból, 
Segesvárról és Bras sóból. Eredmé
nyeink: Székely Cson gor (V.), Kajcsa 
Renáta (VI.) és Mik lós Botond (IX.) 
I. díj, Deák Tímea (VI.) II. díj, Sipos 
Emese (VII.) III. díj.

A Dávid István vállalkozó által biz
to sí tott két Campulungi matektábor 
helyet a kézdivásárhelyi Nagy Mózes 
Líceum ta nulói, Dáni Eszter (VII.) és 
Rancz Ad ri enn (VIII.) nyerték el.

*
A kerek forduló alkalmából a részt

vevő is kolák egyegy hétfalusi csángó 
festett bú tormotívummal díszitett em
lék pla ket tet vehettek át, amelyet Tomos 
Tünde kép zőművész, iskolánk volt diák
ja, a ver seny egykori díjazottja készített. 

Az idei matematikatevékenységeink 
tá mogatói: Yurta Prod, Metromat, U nic
spot, Moon Work, Forst Trans, Paniti Im
pex, Disz Tipo, Glummy négyfalusi, Ti
mega Design, zaszlo.ro brassói cé gek, 
valamint Tomos Tünde és dr. Ko vács 
Lehel István, egy négyfalusi vál lal ko zó, 
Hétfalusi Magyar M?vel?dési Tár sa ság, 
a Zajzoni Rab István Középiskola kö
zössége, Hétfalusi Magyar Ifjúsági Klub.



* Szerkesztőség: RO-505600 Négyfalu, George Moroianu utca (Nagyút) 87. szám * Telefon: 0268 / 275 773 *

4. oldal H  É  T  F  A  L  U XIX. évf. 7. szám

Kiss Béla ny. lelkipásztor

A k i k  e l ő t t e m  j á r t a k
(Folytatás a 2. oldalról.)
Álljon itt egy másik emlékezés. Lám Bé

la kolozsvári felügyelő szavai egy ko lozs
vári jegyzőkönyv lapjairól: az 1970. évből:

„Járosi Andor … jól esik kimondani a 
ne vét itt, ahol hosszú éveken át mű kö
dött, igyekezett segíteni minden hozzá
for dulón. Nekem nem csak papom volt, 
de barátom is, akivel megosztottam 
ö rö me imet, de gondjaimat, bánatomat 
is. Kér dem mi volt az, amivel leginkább 
ha tott rám? Széleskörű tudásával, világi 
dol gok ban való jártasságával? Akkori 
ki sebb sé gi sorsunk higgadt és helyes 
meg í té lé sével, amely egyaránt elutasí
totta a ha szon leső megalázkodást és a 
nagy han gú nemzetieskedést? Irodalmi 
ra jon gá sai val, azzal, hogy Reményik 
Sándor volt kö zös barátunk, akivel 
minden úr va cso ra osztásnál egymás 
mellett térdepeltünk előtte és nemcsak 
az ostyát fogadtuk el ke zéből, de azt a 
delejes sugárzást is, a mely áhítat volt? 
Mindezekkel hatott, de mindezeken felül 
azzal az egyszerű em berségével, hogy jó 
volt. És ha most ar ra gondolok, hogy ami
kor ártatlanul és ke gyetlenül hajtották a 
halálba ostobán meg tévesztett emberek: 
katonák, o ro szok is, akiket pedig Turge
nyeven és Tolsz tojon keresztül szeretett 
és nagyra be csült, meg tudta bocsátani 
ezt a meg té velyedésüket? Járosi Andor 
... An dor kám. Ezt az emléket őrzöm rólad 
és sze ret ném, ha őriznék mindazok, akik 
híveid és barátaid voltak (Járosi halálának 
25. év fordulóján).

Másodszor: édesanyám halála után 
ke rült birtokomba egy gondosan lezárt 
le vélköteg, mely Járosi Andor dr. Kiss Bé
lá hoz intézett leveleit tartalmazta. Ezeket 
át olvastam, némelyikből idéztem is né
hány megemlékezés alkalmával, majd a 
le veleket átadtam Antal Sándorné Járosi 
Mar gitnak. Zászkaliczky Páltól tudom, 
hogy a levelek Budapestre kerültek, az zal 
a rendeltetéssel, hogy azokat az Or szá
gos Evangélikus Levéltárba he lyez zék. 
Missura Tibor lelkész a leveleket szá
mítógépbe írva visszaküldte nekem, hogy 
ellenőrizzem a nevek helyességét. A 
levelek végül visszakerültek Bu da pest re, 
egy másolati példány kivételével, a me lyet 
a csernátfalusi egyházközség le vél tárába 
kívánok elhelyezni. E le vél má so latokból 
idézek az alábbiakban. Né hány jó tanács: 
„A templomba nem a papért megyünk, 
de az Igéért, énekért, i mádságért, gyü
lekezetért. Ha tehát van is valami X. és 
közötted, ezen itt túl kell ten ni magadat. 
Hidd el, nem csak neked lesz jó, de az 
emberek sem fognak kín lód ni azon, hogy 
papjuk ellentétben van.” Egy gyüleke
zetben, melyben két, vagy több lelkész 
szolgál, sokszor komoly prob lémát jelent, 
hogy a gyülekezet tag jai egyik, vagy má
sik lelkészt jobban sze re tik, igehirdetését 
többen és szí ve seb ben hallgatják, mint a 
másikét. Igaz! Én is átéltem!

A pletykáról: „Az embernek az a sor
sa, hogy beszéljenek róla. Ha híreket 
hal lasz, addig ne reflektálj rájuk, amíg 
meg nem vizsgáltad. Ne keveredj bele 
elő re mon dott ítéletekkel. Ha baj van, ne 
tégy se hol kijelentést, csak az illetékes
nél. Ál talában ne engedd, hogy neked is 
plety káljanak. Egyszer már a folytonos 
hí reszteléseknek is véget kell vetni: hall
ga tással és meg nem hallgatással” Én 

sem mi pletykába bele nem megyek, 
sen ki állítását magamra nézve kö te
lező nek nem tartom, de nem is törődöm 
sokat velük.

A helyes lelkipásztori magatartás-
ról: „Kevés kritika más és mások felett, 
sok önkritika. Ne személyeket, de ügyet 
nézz! Amíg segédlelkész leszel, addig 
nincs saját programod. Magadtól ne 
csi nálj semmit, csak rendelkezésre. Fő
nök előtt meg kell hajolni! Rajtad csak 
az forduljon, hogy amit rád bíznak, jól 
vé gezd el, lelkiismeretesen. Minden 
ira tot azonnal intézz el, és mindenre 
a zon nal válaszolj!

Buzdítás a tudományos munka 
foly ta tására: „Küldök egy kis könyvet ol
vas gat ni. Ebéd után vagy lefekvéskor. Jó 
len ne, ha váltógazdaságként fog lal koz
nál szociográfiai kérdésekkel. Demeter 
Bé lának jelent meg egy szociográfiai 
kér dőívkönyve. Nagyon jó lenne szo
ciá lis szem pontból feldolgozni faludat. 
Meg nyit ja a sze met sok olyasmire, ami 
döntően be fo lyásolja a falu és egyházak 
é letét. Isten földi viszonylatba állított be 
s az anyagi le hetőségekkel kell fog lal
koz nunk.

Elmegyek Tavaszy bácsihoz, s meg
ké rem, hogy jelölje ki a szisztematikai 
ol vasmányokat számodra. Jó lenne 
rend sze resen dolgozni, s aztán pár év 
múlva le tenni vizsgáidat”. 

Fiainkkal (teológus hallgatókkal) 
is sok a baj: szeretetlenség, meg nem
ér tés, egymás meg nem becsülése és 
so ra koztathatnék fel még sok mindent. 
„Ge nerális” gyűlést kellett tartanom, a hol 
szidtam, komiszkodtam, túlmentem a 
határon, aztán könyörögtem. Most ta lán 
jobb lesz a helyzet.

Segíteni akarás a távolból: Ag go da
lom. „Sápadt, szorít a tüdő. Vi gyáz za tok 
rá!” Nagyon félek, hogy mi lesz ve le. 
Felajánlja közbenjárását a ko lozs vá ri 
zsidó korház, Mátyás Mátyás klinika 
i génybevételére, anyagi támogatást is 
vál lal, ha szükséges.

Egyre élesebb viták a fiatalok és 
ö re gek között: Fiatal, új lelkészek in
dul nak a gyülekezetekben való szolgálat 
út jára. Te le lelkesedéssel, tervekkel, 
új el  kép ze lésekkel. Ezeknek látszólag 
ke re tet szab nak a régi formák. Re
formálni kell. Pa naszlevelek mennek 
Út mu ta tá sok (sok szor nem tetszőek) 
jönnek. „Hosszú sora régi ellentéteknek, 
ér zé keny ségeknek, talán haragoknak, 
ki je len téseknek, amiket egyesek vissza
mond tak. Az ilyesmi mindig kétoldalú, 
ami a hibát illeti. S ha már olyan keserves 
a helyzet az egész vonalon, akkor az én 
oldalamon legyen higgadtság és a kár mit 
mondtok: megértés a végletekig (nem 
szembehunyás). Itt az elejétől kezd ve 
egy nem egészen tiszta helyzet van, s 
miután ez mindig fegyver lehet, na gyon 
erősen kell vigyázni. Le má sol tat tam ma
gamnak a szöveget. Tízszer is elolvas
tam. Szörnyű, hogy miket ír ta tok: „vége 
lesz annak a romlásba és pusz tulásba 
vezető hajszának. Mér he tet len romlás, 
Anyaszentegyházunk min den nél fonto
sabb és drágább érdekében.

Azaz: egyoldalon az igazak, jók fedd
he tetlenek, komolyak, a másikon a rom
lás ba, pusztulásba vivők, gazemberek, 
csir kefogók, aljasak stb. Ez a sze ren
csét len, ostoba szövegezés. Ebben 
a for májában bizony szemenszedett 
ha zug ság és rágalom az a jámbor för
med vény. De az is igazság, hogy ezen 
az ú ton ti sem mentetek az igazság felé. 
Az új kapcsolatotokkal éppen nem. Ez 
baj! Ne haragudjatok! Nem a visszavo
nás ke serített el. Bár nem helyeseltem 
ma gam ban. Hanem a levél képtelen 
hangja és az aláírók szövetsége. Itt most 
kény te lenkelletlen (vagy talán nem is 
úgy) kia lakul a front”.„Én hiszem, hogy 
az Úr is ten terve, hogy kiút legyen a zűr
za var ból, s legyen egységes munka. S 
hidd el, hogy egyoldalú nem vagyok. 
Ezt ta nú sítja, hogy ti is szidtok, más is 
hely te lenít, s még a legifjabb generáció, 
a kis paptojások is véleményt formáltak. 
Tu dom, hogy mindenki jóhiszeműen ítél 
el és haragszik, s azt is tudom, hogy 
mind szerettek. De azt is tudom, hogy 
Is  ten mindannyiunkat együtt szeret, s 
vár ja a kibontakozást. Ezért vállalom a 
köz vetítést. Hiszem a bűnök meg bé
lyeg zé sét is.”

„Eddig megtett utatok minden lépését 
ta lán magatok sem helyeslitek. Én tu
dom, hogy csak gyökeres leszámolások 
se gítenek. Elvem az volt, hogy dol goz
za tok magatok, lehetőleg külső befolyás 
nél kül. Ti fogjatok össze, s a munka tart
son együtt. Az „öregeket” – hagyjátok. 
A gyökeres leszámolásnak nemcsak 
tör vény szerűen, de higgadtan kell meg
tör tén nie. Én csak erről beszéltem. Hogy 
hová álltam? Úgy érzem, nekem az a 
fe ladatom volt, hogy kívül állva szolgáljak 
a tudásommal, s azzal, hogy sze re te te
tek adta alkalmakat használjuk é pí tés re. 
Még egyszer: barátságomat min den ki vel 
ez határozta meg. Ez nem gyen ge ség 
vagy gyávaság, vagy kibúvás. Kell va laki 
olyan is, aki mindenkié, s akié min den
ki. Ha így nézed véleményemet, ak kor 
megérted álláspontomat”.

„Hogy nekem mi a véleményem a 
foly to nos torzsalkodásról, azt nem tit
kol tam. Az emberek megítélését sem!

Csak arra gondoltam: ha most 
buktok, az az egyik oldalon győzelmi 
mámor lesz, nálatok elkeseredés és 
gyűlölet. Le het keményen is menni, de 
higgadtan kell!

És még egyet! Nekem, aki oly súlyos 
hely zetben vagyok egyházközségnél, s 
itt magyar társadalmunkban is nagyon 
sok ellenség közepette élek, olyan na
gyon kell a ti szeretetek, megértéstek.

Rá vagyok erre szorulva, és kérem is. 
De tudom, hogy meg is van, ha néha 
fel hők takarják is. Egymás ellen, kérlek, 
ne használjatok ki. Legyek egyszerre az 
e gész köré!”

Végezetül egymásért való imádko-
zásra is int: „négyen tudtok egy i dő ben 
egymásért imádkozni. Én pro po ná lom 
a szombat estét, amikor úgyis pré
dikációval, gyülekezettel, munkával van 
dolgunk. Tartanátok bibliaórát, ima ó rát, s 
beszélgetnétek!”

Járosi Andor leveleit olyan korszakban 
ír ta, melyben nem létezett „villámposta” 
és az írógép is ritka kincs volt. Kör te le fon
ról, mobiltelefonról, egyéb tehnikai cso
dáról mit sem tudtak. A levelezés volt az 
egyetlen létező összekötő kapocs mely 
lehetővé tette a lelkigondozás foly ta tását 
Járosi Andor és egykori tanít vá nya i szá
mára. Erről a „munkájáról” val lot ta sze
rényen: „Vagy száz levelet küldtem el.” 

Harmadszor: Azért említettem első
ként Járosi Andort, mert még elevenen 
él nek bennem a tavalyi év eseményei. A 
2012. év Wallenberg év volt. A tragikus 
é letű Raol Wallenbergre emlékezetek 
Ma gyarországon és Kolozsváron is. Már 
nyug díjas lelkészként vettem részt a Ro
má niai EvangélikusLutheránus Püs pök
ség és a Kolozsvári Izraelita Hitközség 
kö zös rendezésében tartott ren dez vé
nyen a Palace szálló nagytermében. 
Az ün nepség keretében Adorjáni Dezső 
Zol tán püspök a kolozsvári Wallenberg, 
Já ro si Andor zsidómentő munkásságát 
mél tatta. Ezt követően a kolozsvári 
egy ház község templomában ünnepi 
is ten tisz telet keretében leplezték le a 
Kolozsi Ti bor szobrászművész készítette 
Járosi pla kettet, Magdó Jánosnak, Ma
gyar or szág kolozsvári főkonzulának, és 
Ko lozs vár magyar alpolgármesterének 
je len létében.

Végszó: A zsidóüldözések idő sza
ká ban Járosi prédikációinak központi 
té má ja a testvériség és az emberek 
közötti e gyenlőség volt. A fajelméletet 
tu do mány ta lannak tartotta, és hittanó
ráin elítélte az emberiség felosztását 
alacsonyabb és felsőbbrendű fajokra. 
Prédikációinak té mája miatt a katonai 
városparancsnok is megfenyegette, 
„mert igehirdetésében bí rálta a zsidótör
vényeket és a közéleti gyű löletet szító 
jobbratolódást”. Lá to ga tó it megfigyelték, 
telefonbeszélgetéseit le hallgatták, és 
többször beidézték a kém elhárításhoz. 
Noha a parókia ud va rán, az evangélikus 
iskolában német ka to nák laktak, a Járosi 
házaspár több zsi dót bújtatott lakásuk
ban. Kolozsvár né met megszállását 
követően Járosi Andor szá mos vissza
dátumozott hamis ke reszt levelet állított 
ki zsidók részére.

1944 őszén az Erdélybe bevonuló 
szov jet csapatok több mint kétszáz sza
bad  kőműves társával együtt elvitték. 
Író tár sai, Kádár Imre és Tamási Áron 
pró bál tak közbenjárni az érdekében, 
de fá ra dozásuk eredménytelen maradt. 
Járosi An dor a fogolytáborban halt meg, 
1944 ka rácsonyán.

Lőwy Dániel felterjesztése alapján a 
Já rosi házaspár 1999. június 10én a 
Vi lág Igaza kitüntetésben részesült, ám 
az emlékplakettet és a diplomát csak 
2005ben adták át az özvegyének.


