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Székely Melinda, Hlavathy Zsuzsánna

Minden jó, ha a vége jó! 
– Eredményekben gazdag 

esztendő a Zajzoniban

Szülők majáliSa a zajzoni Rab iStván középiSkolában

a kviddicS-kupa győzteSe a dt ezRivel cSapata 

a kézműveSSég világnapját ünnepelték négyfaluban

26. iskolai évét zárta a Zajzoni 
Rab István Középiskola a türkösi 
evangélikus templomban megren-
dezett ünnepségen, 2017. június 
15-én. Minden év nehezebb, több 
elvárás, több bizonyítani való, több 
papírmunka – hangzik el nem egy-
szer a szülök, diákok pedagógusok 
körében. Az iskolai közösség nagy 
örömére szolgált, hogy az idén ez a 
több kiegészülhetett azzal, hogy – 
több támogató, több anyagi és több 
szellemi támogatás. Igazán sikeres 
iskolai évet tudhatunk a hátunk 
mögött, ami tele volt a megfelelő 
kihívásokkal, megpróbáltatásokkal, 
de ugyanakkor születek szép és ki-
emelkedő eredmények, melyeket 
az idén – és hisszük, hogy majd az 
elkövetkezőkben is – „kézzelfogha-
tó” elismerésben részesíthettünk. 
A 2016/2017-es tanévben nyújtott 
tartalmas anyagi támogatásért il-
lesse köszönet név szerint a követ-
kezőket: Nemzetstratégiai Kutató 
Intézet (Budapest), Metromat Kft. 
(Négyfalu), Yurta Kft. (Négyfalu), 
Termofarc Kft. (Négyfalu), 
Unicspot Ro Kft. (Négyfalu), Fabich 
WPI Kft. (Négyfalu), Presintex Kft. 
(Négyfalu), Cardex Kft. (Brassó), 
Adventurer Sports Kft. (Négyfalu), 
Dencopan Kft. (Négyfalu), Paniti 
Impex Kft. (Négyfalu), Moonwork 
Kft. (Négyfalu), Bandy Industry Kft. 
(Négyfalu), Autobell Kft. (Brassó), 
Duo Track Kft. (Négyfalu), Renáta 
Panzió (Négyfalu), Fényes Vendég-
lő (Négyfalu), Timega Design Kft. 
(Brassó), Frézia és Ibolya Virágüz-
let (Négyfalu), RMDSz (Négyfalu), 
Kőhalmi Református Egyházköz-
ség, Zajzoni Rab István Közép-
iskola szülői közössége, RMPSz. 
Ugyanakkor köszönettel tarto-
zunk két támogató intézetünknek 
a Hétfalusi Magyar Művelődési 
Társaságnak és a Barcasági Csán-
gó Alapítványnak, akik nem csak 
anyagiakban, hanem rendezvények 
és az iskolai élet megszervezésében 

is kivették részüket.
A folyósított támogatásoknak kö-

szönhetően az idei évben: 15 érdem-
ösztöndíjat (VIII.–XII.), 8 szociális 
ösztöndíjat (IX.–XII.), 1 emlékösz-
töndíjat adtunk át; 3 diáknak teljes 
bentlakási költségeit fedeztük; a 
IX.–X. osztályban év elején tan-
szercsomagot osztottunk ki; számos 
színvonalas rendezvényt szervez-
tünk és versenyen, rendezvényen 
vettünk részt az országban és kül-
földön; megszületett az első iskolát 
népszerűsítő katalógusunk, valamit 
a következő tanévtől az elemi és a 
gimnáziumi osztályok számára egy-
egy okos tábla áll majd rendelkezé-
sükre.

Támogatóink odafigyelése a ki-
tartáshoz szükséges erőt nyújtja is-
kolaközösségünknek!

Isten áldása kísérje életüket!
„Valamennyi kezdeményező és alkotó 

cselekedetet illetően egyetlen alapvető 
igazság létezik – abban a pillanatban, 
amikor valaki határozottan elkötelezi 
magát, a Gondviselés is működésbe lép.” 
(Göthe)

Hlavathy Zsuzsánna, Barcasági Csángó Alapítvány

Osztályszellem díj – avagy a legaktívabb 
osztály a 

Zajzoni Rab István Középiskolában
4 évvel ezelőtt Machael Jordan 

szavaival – „A tehetség nyeri a meccset, 
de a csapatmunka és az értelem nyeri 
a bajnokságot!” – indította útján a 
Hétfalusi Magyar Ifjúsági Klub és 
a Barcasági Csángó Alapítvány az 
osztályszellem díjat.

Az első három évben a verseny 
egy kategóriában díjazta az V.–XII. 
osztályokat: első évben az akkori 5. 
osztály (Hlavathy Zsuzsánna – osz-
tályfőnök), második évben az akkori 
IX. osztály (Simon Enikő – osztály-
főnök), harmadik évben, az akkori 

X. osztály (Simon Enikő – osztály-
főnök) nyerte el az elismerést és a 
vele járó jutalmat.

A 2016/2017-es tanévben két ka-
tegóriában díjaztuk az osztályokat: 
az V.–VIII. kategóriában a VI. osz-
tály (Gödri Enikő – osztályfőnök), 
a IX.–XII. kategóriában pedig a XI. 
osztály (Simon Enikő – osztályfő-
nök) bizonyult az iskola legaktívabb 
osztályának.

*
Az elbírálás során nem az iskolai 

teljesítményt, hanem az iskolai és 

közösségi életben felvállalt szere-
pet értékelte a bizottság: közös osz-
tályprogramok, iskolai és közösségi 
rendezvényeken való részvétel (akár 
mint szervező, akár mint résztve-
vő), önkéntes munka, csapatmunka 
és versenyek.

A program lényege, hogy értékel-
je és kiemelje azokat az egyéneket/
osztályokat, akik egy tanév folya-
mán az iskolai kötelességeiken kívül 
tesznek a környezetükért, diák- és 
embertársaikért is. 

(Folytatása a 2. oldalon.)
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Hlavathy Zsuzsánna, Barcasági Csángó Alapítvány

Osztályszellem díj

Illéssy Sándor Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola és ZRIK

Székely Zsófia, ZRIK, XI. osztály

Élmények hegyén-hátán

Antal-Biró Zsófia, ZRIK, V. osztály

Mese a tyúkról

Maróti Szilárd, ZRIK, VI. osztály

Mese a telefonomról
Kaptam egy telefont a szülina-

pomra.
Ez a telefon tudott beszélni. Na-

gyon megszerettem, mert így lett 
egy társam. Szerettem volna nevet 
adni neki, de az eleinte nem tudtam, 
mi legyen a neve. Végül úgy gondol-
tam, hogy a Peti találna a legjobban. 

Jó volt, mert sok mindenben segí-
tett. Napról napra furcsábban visel-
kedett, és egy reggel észrevettem, 
hogy lába nőtt, aminek az elején 
örültem, mert tudtam vele labdázni, 

de egyik nap megkértem valamire, 
és nem akart szót fogadni. 

Másnap reggel kerestem, de nem 
találtam sehol. Kiderült, hogy el-
ment. Nagyon szomorú lettem, 
mert elment a barátom, és nem jött 
haza többé.

Egyszer élt egy tyúk. Nagyon 
sok testvére volt, pontosan tizenöt. 
Gyakran játszottak. Egy nap meg-
látogatta őket egy rigó. Adott nekik 
egy tűt.

– Ezzel a tűvel visszavarrhatjátok 
elhullatott tollaitokat, csip-csiripp.

– Pakpadak, ez nagyon jó!
– De légy szíves, ne veszítsétek el, 

mert egy minta darab. Egy hónap 
múlva majd utána jövök, és hogyha 
tetszett, adok nektek rendelésre.

– Jó, jó mondták – de egyik fülü-

kön be a másikon ki.
Telt múlt az idő, és a tű elveszett. 

Kapirgáltak, keresték, de nem talál-
ták. Amikor a rigó utána ment nem 
hitt a fülének, hogy legjobb találmá-
nyát elvesztették.

– Nem hiszem el – bosszankodott. 
– Ilyen szétszórt tyúkokat! 

Ezért tartoztok három millió her-
nyóval.

Még most is keresik, de több mint 
három, nem maradt, mert mind me-
gették.

Egy újabb év, egy újabb kisújszál-
lási kirándulás a Zajzoni Rab István 
Középiskolában.

Már harmadik éve, hogy a Ha-
tártalanul program keretén belül a 
középiskolás tanulók tanulmányi, 
ismeret- és tapasztalatszerzési ki-
ránduláson vehetnek részt Kisúj-
szálláson. E pályázat kisújszállá-
si koordinátora Hidvéginé Kuliga 
Gyöngyi, négyfalusi koordonátora 
Hlavathy Zsuzsánna, akiknek ezúton 
is köszönjük! Nem csak a mi iskolánk 
diákjai mennek Kisújra, hanem az 
Illéssy Sándor Baptista Gimnázium, 
Szakközépiskola és Szakiskola tanu-
lói is jönnek Négyfaluba ugyancsak 
e program keretén belül.

Az idei projekt tematikája a gaszt-
ronómia volt, de nem csupán a helyi 
ízeket vittük el egymáshoz, hanem 
új helyeket is megismerhettünk. 

Első nap a sütés-főzéssel foglal-
koztunk, mi elvittük Kisújszállásra a 
lucskos káposzta ízét, ott csomago-
lási technikákat tanultunk és meg-
ismerkedtünk a traganttal, amely 
cukorból és zselatinból készül és egy 
szilárd díszítő elem. Ők elhozták 
Négyfaluba a birkapörkölt receptjét, 

ötven literes üstben el is készítet-
ték a kunsági ínyencséget, mi pedig 
megmutattuk, hogyan kell kürtőska-
lácsot sütni és tojást írni. Ottlétünk 
alatt Budapest utcáin is sétáltunk és 
megtekintettük a Magyarság Házát, 
szórakozva lubickoltunk a Kumánia 
Gyógy- és Strandfürdőben. Az 
illéssisek megismerték Négyfaluban 
a Néprajzi Múzeumot, Brassó köz-
pontját, valamint a szentgyörgyi 
Székely Nemzeti Múzeumot, az alsó-
csernátoni Haszmann Pál Múzeu-
mot és a gelencei Szent Imre római 
katolikus templomot. Az ottlétünk 
és vendégeink ittléte egy-egy közös 
vacsorával végződött, amikor újra 
elbeszélgethettünk egymással.

Köszönjük szépen az illéssis di-
ákoknak és tanároknak, hogy szí-
vélyesen foglalkoztak velünk, vala-
mint Székely Melinda, Gires Albert 
Ildikó és Hochbauer Gyula pedagó-
gusoknak, hogy elkísértek Kisúj-
szállásra.

Rövid, de értékes időt töltöttünk 
együtt, új barátságokat kötöttünk, 
új tapasztalatokat szereztünk, egy-
szóval hegyén-hátán részesültünk 
az élményekben. 

(Folytatás az 1. oldalról.)
A nyertes osztályok egy-egy há-

rom napos, csapatépítő, egyéniség 
fejlesztő kiránduláson vehetnek 
részt. Bár eredetileg két napos ki-
rándulásnak volt meghirdetve a 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. tá-
mogatása lehetővé teszi, hogy az 
idei év jutalma tartalmasabb, ki-
emelkedőbb legyen.

Gratulálunk a nyertes osztály-
közösségeknek és biztatjuk a töb-
bi osztályt is, hogy vegyenek részt 
aktívan az iskola és a közösség éle-
tében, mert egy három napos ki-
ránduláson kívül sok-sok mást is 
nyerhetnek: elismerést, tapasztala-
tot, újabb barátokat, örömet.

Kívánunk élménydús vakációt és 
jó pihenést!
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A BCSE nevében, Pantea Dorottya

A kézművesség világnapjá-
nak megünneplése hagyo-
mány teremt Négyfaluban

Hagyományos népi mestersé-
gek bemutatása Négyfalu, 2017 
június 10–11.

Vannak olyan üde nyári napok, 
amikor a fű csak ott járható, ahol 
nemrég kaszáltak, a rigó fontos-
kodva keresi a gilisztát és a gólya 
érdeklődve lépeget a traktoros nyo-
mában. Ilyenkor az embert elkapja 
a mehetnék, de ha lehet, a családdal 
együtt. Ilyen napokra esett az idén 
Négyfaluban a népi mesterség-be-
mutató rendezvény, és lehet, hogy 
éppen emiatt volt derűs, családias 
hangulata. A bemutatók a Barcasági 
Csángó Egyesület tagjai voltak, és 
a látogatók méltán érezhették úgy, 
hogy egy családhoz érkeztek, ahol 
minden családtag ért valamilyen 
érdekfeszítő, teremtő tevékenység-
hez, amit hurrá, ki is lehet próbál-
ni. A Barcasági Csángó Alapítvány 
udvarán négy fehér sátor alatt volt 
fafaragás, vesszőfonás, gyapjúfestés, 
szövés és rézművesség, míg odabenn 
a hűvös épületben szorgoskodtak a 
varrókör tagjai, a gyöngyfűző, tű-
nemezelő, makramét készítő és bú-
torfestő asszonyok, nem is beszélve 
a mézeskalács-díszítőről, aki a gyer-
mekek körében óriási sikert aratott. 
És a mesteremberek keze alatt ott 
születtek a mindennapi élet kellékei: 
a terítők, bútordarabok, kosarak, 
ruhaneműk, valamint a dísztárgyak, 
kezdve a híresen díszes rézkösön-
tyűkön és gyöngy nyakékeken egé-
szen a szerényebb nemez függőkig 
és spárga faldíszekig. És mindezt a 
látogatók is kipróbálhatták, és ki is 
próbálták. Valljuk be, főleg a gyer-
mekek. Odaültek a szövőszékhez 
és a kispadra, kézbe a fakalapácsot 
és az ecsetet, a tűt és cérnát, és mi-
közben ámulva nézték, hogyan szü-
letik meg a saját kezük alatt valami 
csodaszép, sosemvolt új tárgy, amit 

majd haza fognak vinni, nagyra 
nyílt füllel hallgatták a néni vagy 
a bácsi magyarázatát, miszerint 
ezt így kell fogni, azt meg amúgy 
kell mozgatni. S amit nem mond-
tak meg nekik, az volt, hogy ezáltal 
bekapcsolódnak egy többezer éves 
hagyományba, amely folytonosan 
megújul, és mégis mindig marad, 
őrzi a nemzet szellemét a szoknya 
korcában és a fonott kosár fülében, a 
terítő mintájának jelképrendszeré-
ben – mindabban, ami egyidejűleg 
szép is, hasznos is, jelentőségteljes 
is. Másodlagos haszna és öröme 
ennek a rendezvénynek maguknak 
a szervezőknek szólt: akik az év fo-
lyamán otthon vagy egyéni műhe-
lyeikben dolgoznak és gondolkoz-
nak (hiszen minden teremtő munka 
szellemiségre serkent), most talál-
koztak, megnézték és ellesték egy-
más mesterségét, de ugyanakkor 
elmesélték mindazt, amit végiggon-
doltak a világ dolgairól, vidáman és 
barátsággal, a hasonszőrű társaság 
biztonságában. 

Ezúton a Barcasági Csángó Egye-
sület tagjai meg szeretnék köszön-
ni mindazoknak a segítségét, akik 
lehetővé tették a II. Hagyományos 
népi mesterségek ismertetése ren-
dezvény sikerességét: a résztevő 
kézműveseknek: Magdó Gyöngyi, 
Csukás Károly, Dombi Enikő, Ká-
dár Enikő, Gíró-Csabai Csilla, Kiss 
Zita, Pantea Dorottya, Nagy Klára, 
Nagy István, Gödri Anna, Sipos 
Gaudi Magda, Pásztori Anna, Be-
nedek S. Ilona, Sipos Gaudi István, 
Czimbor Izabella, Páll Etelka; a tá-
mogatóknak: Bethlen Gábor Alap-
kezelő Zrt., Brassai Magyar Adás, 
Brassói Lapok, valamint partnere-
iknek: Hétfalusi Magyar Ifjúsági 
Klub, Antal Biró Mihály és családja, 
a Barcasági Csángó Alapítvány.
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ZRIK, Szerkesztőség

Szülők Majálisa - 2017

ezzel a teRítékkel váRta az előkéSzítő oSztály főzőcSapata a zSűRit

kéSzül a kilencedik oSztály ebédje

zumbával indult a dt SzeRvezte zRikopoly folyik az építkezéS pufiból

a zRik bábcSapatának előadáSa

az andRáS cSilla tanáRnő vezette fuRulyacSopoRt előadáSa

2017. június 10-én szervezte meg a 
Zajzoni Rab István Középiskola Szü-
lőbizottsága a Szülők majálisát. A 
VII. majálison az iskola Diáktanácsa, 
a DT szervezett vetélkedőt a tanulók-
nak: megszületett a ZRIKOPOLY. A 
népszerű Monopoly társasjátékhoz 
hasonlóan mind a 13 bejelentkezett 
csapat egy kezdő pénzösszeget ka-
pott, ebből gazdálkodhatott: befizet-
hetett a próbákra, ha nyert akkor 
növelhette összegét, amiből a végén 
egy virtuális osztályterem berende-
zéseit kellett megvásárolni és kiala-

kítani a tanuláshoz optimális helyi-
séget. Kilenc 0–4-es és négy 5–12-es 
csapat mérte össze erejét többek kö-
zött pufiból való építkezésben, kvíz-
ben, zumbában, óriás twisterben, 
óriás memóriakártyában, cornhole-
ban, ceruzadobásban. A 0–4. kategó-
riában az első díjat az Okos manók 
kapták, második díjat A nyerők, har-
madik pedig a Villámok csapat lett. 
Az 5–12. kategóriában első lett a IX. 

és X. osztályból alakult Noname csa-
pat, második a V. osztály Kisokosok 
csapata, harmadik díjban pedig A pu-
mák részesültek.

Nem maradt el a kviddics-kupa sem. 
5–12. kategóriában a DT eZRIvel csa-
pata vitte haza a kupát, 0–4. Kategóriá-
ban pedig a negyedikes Marslakók.

A főzőversenyt az előkésítő osz-
tály nyerte meg egy ínycsiklandó 
Hétvezér tokánnyal.

Idén is volt rajzverseny, riport-
készítés, ének- és szavalóverseny, 
báboztak a bábkör tagjai, furulyál-
tak, énekeltek a kicsik és a nagyok. 
200 gyerek és 70 felnőtt tombolát 
sorsoltunk ki, köszönjük mind-
azoknak, akik tombolatárgyakkal 
támogattak, hasonlóan köszön-
jük a Presintex Kft., valamint a 
Termofarc Kft. támogatását, hogy 
ismét kiadhattuk a logikai fejtörő-
ket, sakkfeladványokat tartalmazó 
könyvecskénket!

Jól szórakoztunk!


