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FOLYOSÓ – CORIDORUL 
 

Mert, velünk mindig történik valami...  

 

avagy 

 

 azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne... 
 

 

 
Az ég köszön a Földnek, a Föld köszön a 

Napnak, a gyermek köszön a reggelnek, a reggel az 

iskolának: 

– Jó reggelt!  

És az iskola visszhangozza:  

– Jó a reggel, jót ígér! 

És minden nap így kezdődik az uzoni 

iskolában. A székely kapu mosolyog, a kapus bácsi 

is szokott. Vadgesztenyénk is szokott lenni, igaz 

nem május tájékán és Pacsitacsi kutyánk is van 

kettő, aki elkíséri reggel tájt a gazdit. 

A kezdet ígéretes, majdnem mindenki 

vidáman lépked be a kapun, tanár, diák, kisegítő 

személyzet és Pacsitacsi is, amíg a kapus bácsi ki 

nem tessékeli.   

Nyolc óra előtt tíz perccel még mindenki 

mosolyog, kivéve azt, aki még nem írt házi 

feladatot, mert annak nincs ideje mosolyogni. 

Dolgozni kell, vagyis másolni, mert ismeretes a 

közmondás: aki nem dolgozik, az ne is egyék, és hát 

dupla csokis kifli nélkül mit ér a reggel, még ha 

énekel is a fülemüle az iskola udvarán. 

Na de ilyen is csak ritkán, elvétve szokott 

megtörténni az uzoni iskolában, mert itt tudniillik 

majdnem mindenkinek van házi feladata, és akinek 

nincs, annak is van, csak nem a papíron, hanem a 

fejében, vagy egész egyszerűen csak otthon, mert a 

házi feladatnak, neve is mondja, otthon a helye. 

Szóval reggel nyolc és csengetnek. És már 

megint történik valami, kezdődik egy tanóra. Már 

nem mindenki mosolyog, bár az alaphangulat még 

vidám. Minden tanár igyekszik, nehogy elkéssen 

óráról. A reggeli kávé későbbre marad, és mikor a 

napló, kréta, köpeny, minden együtt van, indulnak a 

tanárok… Az osztályokban halálos csend. Nem kell 

benyitni és megkérdezni, hogy ,,Mi ez a zaj?” – 

mert zaj, az nincs az uzoni iskolában, csak finom 

munkamoraj.  

Tanóra indul, és van, aki még mosolyogva 

számol, de van, aki már számolva somolyog. Van, 

aki vidámabban, van, aki kevésbé. Ők a 

legkisebbek és a legnagyobbak. A kicsik számolják 

a napokat, mert még nem várják a vakációt, a 

nyolcadikosok azért számolnak, mert a júniusi 

vizsga már közelebb van, mint a februári volt.  

Szóval nálunk mindig történik valami. 

Tanulunk és versenyezünk, nevelünk és oktatunk, 

énekelünk és ültetünk, megfigyelünk, kísérletezünk 

és vizsgázunk. Vagy van, amikor csak egész 

egyszerűen otthon vagyunk az iskolánkban, és 

otthon is érezzük magunkat benne egészen addig, 

amíg hagynak. 

…mert nálunk mindig történik valami, és a 

statisztikák, „újdonságok” nem kímélik sem a 

gyermeket, sem a tanárt, sem a szülőt… 

Mondják, hogy a hely, ahol születtünk 

vagy ahol élünk, meghatároz bennünket és 

meghatározza viselkedésünket, egész létformánkat 

és hogy „azért vagyunk a világon, hogy valahol 

otthon legyünk benne”. 

Miután minden nap történik valami, és az 

iskola irányából hazafele tartok a sétányon, azon 

gondolkodom, hogy 370 év óta, mióta először az 

uzoni oktatás történetét feljegyezték, hány 

nemzedék sétált el a gesztenyefák alatt, és érezte 

azt, amit mi. Hogy bár egyre nehezebb, de még 

mindig ez az otthonunk. Az iskola, a szülőfalu, a 

szülőföld, vagy egész egyszerűen az a hely, ahol 

most élünk, tanulunk, vagy munkálkodunk.  

Azon töprengtem, miközben megláttam a 

fehérlő vadgesztenyéket, hogy vajon nem ők-e a 

ludasak a dologban: mert nem emlékeztetik eléggé 

az alattuk eljárókat, hogy szent ez a hely, mert ez az 

otthonuk egy darabkája…   

   

 

Szabó Margit, igazgatónő
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Czegő Zoltán: Itt jártak 

 

 

Uzonnak és iskolájának ajánlom 

 

 

 

Itt járt egy leányka négy telet – 

aztán bément Brassóba cselédnek. 

Sírt volna hajnaltól árva vakulásig –: 

tán az otthoniak valahogy megélnek. 

 

Itt járt egy legényke négy telet – 

aztán az erdő őt is magához vette, 

döntött fát s később fejedelmi trónt is. 

Seregek, századok húznak el felette. 

 

Itt járt egy vézna, soványka gyermek – 

igen gyenge volt erdőre, ekére, 

hát tudósnak adták, könyvek tudójának – 

s deli, kuruc deák lett belőle! 

 

Ők tervezgették mostani világunk, 

és ahol szükség volt – kiálltak érte. 

Egy sem volt köztük, ki latolgatta volna –: 

az a harc akkor megérte, nem érte… 

 Itt jártak, innét szaladtak világgá, 

de vénen ide tértek mind-mind megpihenni 

cselédek, vitézek, kuruc deákok. 

Haj: szellemük itt suhog közöttünk, 

Tán hallszik, ha nyugodalmuk nem zavarja senki. 
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Menni vagy maradni? 

 

 

 

Lerágott csont már, annyit halljuk és hallottuk az elmúlt tizenegynéhány évben. Mégis 

pár éve úgy érzem, hogy az elvándorlás nagyobb méreteket öltött, egy új dimenzióba lépett. 

Ez nem csak székely, magyar vagy román probléma. A globalizációhoz hozzátartozik az 

elvándorlás problémája, a népek elvándorlása, és ez a folyamat talán könnyebb, mint valaha, 

mióta a határok megszűntek létezni.  

Miért mennek el a fiatalok? És nem csak. Nos, hiába szépítgetjük a témát, mindenkit a 

„jobb élet reménye” késztet elvándorlásra. Sajnos fiatal diákjaim körében egyre inkább azt 

tapasztalom, hogy a jobb élet reménye mellett valamiféle divattá is vált a „külföldre megyek 

dolgozni”. 

Nemrég olvastam valahol egy régi statisztikában, hogy már 2013-ban több mint 

százezer magyar élt Európa tizennyolc különböző országában. Ebben a tizennyolcban nem 

volt benne Nagy-Britannia, Ausztria és Franciaország, ahol székelyek és magyarok tízezrei 

élnek, és ki tudja, azóta mennyire duzzadt ez a szám. 

Képzeljük el, hogy ezekben a hivatalos adatokban nincsenek benne azok a magyarok 

és székelyek, akik nem hivatalosan vállalnak munkát vagy szezonmunkások. Szomorúság 

töltött el a napokban, amikor a nyolcadikos diákjaim nagy többsége a „menni vagy maradni a 

szülőföldön” kérdésre azt válaszolta, hogy elmenne. 

Nehéz objektíven írni a kivándorlásról. Jelenséggé vált, és ami szomorú benne, hogy a 

fiatalok sokasága egyre inkább dacból, talán büszkeségből vagy kalandvágyból indul el 

idegen országba. 

Talán ez a pesszimista magyar alkat űzi el sokszor fiataljainkat. Mi lenne, ha pozitívan 

gondolkodnánk? És azok is maradnánk, amikor a jövőről álmodunk. 

Ugyanakkor örömmel telt meg a szívem, mert voltak diákok, nem is kevés, akik azt 

vallották: „megyünk, látunk, hazajövünk”. Bizony, az elvándorolt embertársainkban sokszor 

felmerül a hazatérés gondolata, mert előbb vagy utóbb felébred bennük a honvágy. A hegyek, 

a fenyvesek, a szülőfalu, a kapu előtt virágzó orgona, a kürtőskalács édes-meleg illata. A 

hazatérés azoknak válik nehéz feladattá, azok élik meg nehezen, akik már idegen honban 

születtek, vagy tanulni mentek oda. Hamarább hazatérnek azok a felnőttek, akik csak 

munkavállalás céljával mennek külföldre. 

Sokan, akik több év után úgy döntenek, hogy mégis hazatérnek, beszámolnak arról, 

hogy mennyire hiányolták az ízes magyar beszédet, a barátokat, a családot. Nem tudtak 

azonosulni a brit, francia vagy akár osztrák valósággal, hazajöttek, mert itthon akartak 

magyarok lenni. Sokszor hallani azt a kijelentést is, hogy „elmegyek a szak- és a 

nyelvtudásomat fejleszteni, majd hazatérek itthon hasznosítani, és előnyben is leszek, ha majd 

itthon kamatoztatom a tapasztalataim”. 

Egyetértek, de ne feledjétek, kedves fiatalok, hogy mindezek mellett elengedhetetlen a 

kitartás, a szorgalom. Ahhoz, hogy elégedetten hátradőlhessünk, sok hegyet és völgyet meg 

kell mászni, be kell járni. 

Merjünk nagyot álmodni, kreatívak lenni székely módra itthon, mert az már előny 

nekünk, hogy itt mindig itthon vagyunk, mert a tapasztalatot, kitartást, szorgalmat és 

kreativitást nem feltétlenül idegen földről hozza az ember.  

Egyedül a szülőföldön vagy mindig itthon, itt lehet csak az otthon. 

 

Csere Gyöngyvér tanár 
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Mindenhol jó, de a legjobb otthon 

 

 

Kedvet kaptunk mi is, mikor a nagyobbaknál láttuk, milyen filmecskéket készítenek a 

Hagyományőrzők versenyére. Így hát az Iskola másként egyik napján elkészítettük az alábbi 

interjúkat. Egy kérdésre szerettük volna megtudni osztálytársainktól a választ, de úgy 

gondoltuk, hogy elsőként az osztályfőnökünknek tesszük fel: Menni vagy maradni a 

szülőföldön? 

– Határozott véleményem az, hogy el lehet menni olyan céllal, hogy magadat fejleszd, 

hogy tanulj, láss, tapasztalj, és mindezeket, hazajőve majd, gyümölcsöztesd – mondta Nagy 

Hajnalka tanárnő. 

Osztálytársaink már izgatottan várták, hogy a kamera elé álljanak, kicsit mosolyogva, 

kicsit izgulva, mindannyian próbálták a legjobban összefoglalni gondolataikat.  

 

Elsőként Dobri Attila 

osztálytársamat kérdezem: 

 – Elmennél, vagy inkább itthon 

szeretnél maradni a szülőföldeden, esetleg 

szülőfaludban? Szerinted mi végre 

vagyunk a világon? 

– Véleményem szerint azért 

vagyunk a világon, hogy boldogok 

lehessünk. Én szeretnék világot látni, de 

itthon képzelem el az életem. 

Mikor Zamfir Botondot kérdeztem, 

egyértelműen rávágta: – Maradni! De 

természetesen szeretnék sokat kirándulni 

idegen országokba. És hogy az első 

kérdésedre is válaszoljak: szerintem azért 

vagyunk ebben a világban, hogy olyan 

dolgokat hajtsunk végre, amelyektől 

fejlődik a világunk.  

Továbbá a szerepek 

megcserélődnek, eddig jómagam, Pál 

Zsuzsanna voltam a riporter, most interjú-

alanykét válaszolhatok én is a kérdésekre: 

– Szerintem azért vagyunk a 

világon, hogy színesebb legyen. Mert 

olyan ember, mint én nincs, de olyan sincs, 

mint te. A másik kérdésre én azt 

válaszolnám, hogy menni, mert bármikor 

vissza tudunk jönni abba a faluba vagy 

városba, ahonnan elindultunk. 

Következő interjúalanyom Kiss 

Tamara, akitől azt kérdezem: – Mi dolgunk 

van ebben a világban? 

– Mindenkinek van egy sorsa és 

egy célja, amelyet be kell teljesítsen – 

mondja Tamara. – Menni vagy maradni? 

Erre csak annyi válaszom van: az én 

szívem haza húz.  

Andriska arra már közbe is szólt:  

– Azért vagyunk a világon, hogy boldogok 

legyünk, és védjük a Földet. Védjük! 

Legyen egy célunk. Én elmennék világot 

látni, de ennyi… 

Dávid már alig vár a sorára, hogy 

kiegészítse: – Mindenkinek más sorsa van, 

azt kell beteljesítsük. És menni, akárcsak 

Andris, de aztán visszajönnék 

szülőhazámba.  

Tihamér, mintha focimérkőzésre 

melegítene, már ott topog mellettünk: – Ki 

kell tűznünk magunk elé egy célt, és 

bármit megtegyünk, hogy az sikerüljön.  

– Tihamér, te elmennél vagy itthon 

maradnál? 

– Mindkettő. Mindkettő jó, mert ha 

elmész, akkor láthatod a sok csodálatos 

dolgot a világban, ha itthon maradsz, az is 

jó, mert a szülőfaludban vagy itthon. 

– Róbert, te elvándorolnál valaha? 

– Elmennék rövid időre, de haza-

jönnék, mert itt születtem, itt van az én 

szülőfalum. S szerintem azért vagyunk a 

világon, hogy ezt a bolygót megvédjük a 

rossz emberektől. 

Kónya Balázs már csatlakozik is a 

Robi válaszához: – Hát mi végre 

vagyunk… hogy megmentsük a bolygót, 

hogy jobbá tegyük, szebbé és 

barátságosabbá. És persze kimennék 

külföldre, szétnéznék, de visszajönnék egy 

idő múlva, nem hagynám el a szülőföldem. 
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Török Attila szerint mindenkinek 

maradni kellene, mert ez a szülőföldünk, és 

azzal a céllal vagyunk a világon, hogy 

békesség legyen, hogy örömteli életünk 

legyen. 

– Darócz Balázs, szerinted menni 

vagy maradni? – kérdezi Dobri Attila. 

– Mindenhol jó, de a legjobb 

otthon. Szerintem maradni. Hisz azért 

vagyunk a világon, hogy békét teremtsünk. 

Pakucs Erika mosolyogva áll meg 

előttem, mondván: – Szerintem menni is és 

maradni is jó dolog, ha világot látsz, arról 

írni lehet meg minden… 

Dima Lora megilletődve mondja: 

– Szerintem maradni kell, itt megtalálni a 

boldogságot, mert itt születtünk. 

 

Mikor az interjúnk végére értünk, örömmel vettük tudomásul, hogy legtöbb 

osztálytársunk itthon maradna a szülőföldön. Lehet, hogy abból az egyszerű közmondásból 

kiindulva, amelyet Balázs fogalmazott meg: „Maradni. Mert mindenhol jó, de a legjobb 

otthon.” 

 

Az V.B osztály 

Mi célra vagyunk a világon? 

 

Engem személy szerint lenyűgözött Tamási Áron írói tehetsége. A virtuális 

Farkaslakára látogatva és hallgatva az ottani emberek elbeszéléseit bennem is felmerültek 

azok a nagy kérdések, amelyek Ábelt kínozták: „Mi célra vagyunk a világon?”  

Április 25-én interjút készítettünk a VIII. B. osztállyal.  Két fontos kérdést tettünk fel 

nekik: „Elmenni, vagy maradni a szülőföldön?”, illetve „Miért vagyunk ezen a világon?” 

Kérdéseinkre nagyon érdekes válaszokat kaptunk. Íme közülük néhány:  

 

Alíz: Elmennél a szülőföldedről vagy nem? 

Csongi: Én elmennék, mégpedig azért, 

mert külföldön jobb a megélhetőség. 

Legszívesebben Amerikába mennék, mert 

nagyon szépnek tartom, annak ellenéré, 

hogy most már terroristák is vannak szép 

számmal. 

Kamilla: Ha elmennék is szülőföldemről, 

az azért lenne, hogy világot lássak, de haza 

is jönnék. 

Berni: És szerinted miért vagyunk a 

világon? 

Kamilla: Véleményem szerint Isten adott 

mindenkinek egy esélyt, hogy átélje a jót, a 

rosszat, a bánatot és mindent, amit a sorsa 

tartogat neki. 

Lacika: Elmennék, hogy világot lássak, 

felfedezéseket tegyek más országokban, 

például Ausztriában. Miért vagyunk a 

világon? Hát szerintem valamilyen más 

lények kísérleteztek rajtunk. 

Berni: Elmennél a szülőföldedről vagy 

nem? 

Magor: Maradnék. A szülőfalumban 

születtem, és onnan nem akarok elmenni. 

Berni: Elmennél a szülőföldedről vagy 

nem? 

Szabi: Elmennék, de csak egy kicsit. 

Ahová szívesen elmennék, az Madrid, mert 

a kedvenc csapatom ott játszik. 

Berni: És szerinted miért vagyunk a 

világon? 

Szabi: Azért, hogy éljünk. 

 

Janka éppen belép az osztályba, próbáról 

jön, nem hagyom megszusszanni sem, 

nekiszegezem a kérdést. Janka: Hát, 

elmennék a jobb megélhetési lehetőség 

miatt, de egy idő után haza térnék. Azért, 

mert itt születtem, itt jól érzem magam, itt 

vannak a barátaim és a szüleim. 

Berni: És szerinted miért vagyunk a 

világon? 
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Janka: Valakinek valamiért örömet 

szerezni. 

 

Szabolcs már egy ideje figyel minket, most 

odalép... Szabolcs: Elmennék, de nem 

maradnék ott. 

Berni: Akkor miért mennél? 

Szabolcs: Kirándulni. 

Berni: Júlia, te elmennél a szülőföldedről 

vagy nem? 

Júlia: Maradnék, mert itt nőttem fel. 

 

S mikor már minden nyolcadikos 

felszusszant volna, mert hát nem is olyan 

könnyű ez a válaszolósdi, Janka Bernihez 

lép, aki eddig kérdezett, és titokban 

élvezte, hogy osztálytársai milyen 

feszélyezetten válaszolnak a kamera előtt. 

Janka: Berni, elmennél a szülőföldedről 

vagy nem? 

Berni: Hát elmennék, de aztán hazajönnék.  

Janka: Miért mennél el? 

Berni: Csak az anyagi helyzet miatt. 

Janka: Szerinted miért vagyunk ezen a 

világon? 

Berni: Azért, hogy az álmainkat valóra 

váltsuk, és hogy megtaláljuk azt, amire 

hivatottak vagyunk a világban. 

 

Fazakas Alíz, Mezei Bernadett, VIII. osztály 

Látogatás Farkaslakán  

 

Összegyűlt a csapat, és elindultunk egy nevezetes helyre, Farkaslakára, hogy mint 

kincskeresők felkutassuk a Tamási Áronnal kapcsolatos emlékeket. Farkaslaka felé kísérőink 

számos tudnivalót osztottak meg velünk. Térképpel a kezünkben indultunk, és megtudtuk, 

hogy Farkaslaka a Felső-Nyikómente legjelentősebb községe. Ez az a székely falu, amelyikről 

Orbán Balázs a Székelyföld leírásában azt írta, hogy a legszebb székely lányok faluja. 

Farkaslaka a magyar irodalom klasszikus zarándokhelye lett. Ugyanakkor a külföldön is 

ismert irodalmi vonatkozások mellett a falu jelentős gazdasági eredményeket tud felmutatni: 

fakitermelés, szénégetés, háziipar.  

Izgatottan érkeztünk meg Farkaslakára, mert még soha nem készítettünk riportot. 

Hagyományőrző versenyünkhöz, amely már évek óta iskolánk fontos eseménye, kisfilmet is 

készítettünk, és bizony izgalmas percek vártak ránk a kamera mindkét oldalán. Felkerestük 

azon helyeket, amelyek Tamási Áron emlékét őrzik, és kérdéseket tettünk fel, hogy 

megismerjük Farkaslakát és a Tamási-emlékhelyeket. Válaszokat kerestünk Ábel örök 

kérdéseire: Mi célra vagyunk a világon? Mi a rendeltetése a szülőföldnek ma? 

Utunk először a falu általános iskolájába vezetett, amely őrzi a nagy székely író nevét. 

Itt Orbán Csilla aligazgatónő fogadott. „Siessünk! Jolánka most engedi haza az óvodásokat!” 

Először Hadnagy Jolánt kérdeztük, aki a farkaslaki Tamási Áron Művelődési Egyesület 

vezetője. 

Jolánka néni éppen az ovisokat terelgette ki a kapun. Mosolyogva fogadott. 

– Mi célra vagyunk ezen a világon? – szegeztem neki a kérdést. 

– Az ember általában boldogságkereső, és ott boldog, ahol ismeri a nyelvet, az 

embereket, a vidéket; boldog, ahol született. 

– Menni vagy maradni a szülőföldön? – faggattam tovább 

– Feltevődik a kérdés ma is, főleg a fiatalok körében. Elmennek világot látni, és el is 

kell menni, de térjenek haza, maradjanak szülőföldjükön. 

– Ön egy újságcikkében azt írta, amit amúgy Tamási is vallott: „Gyökér nélkül nincs 

korona, az ember a szíve mélyén örökké oda való, ahol született.”  Igaz-e ez a kijelentés ma a 

fiatalok körében? 

– Igaz, Tamási Áron sok szép igaz kijelentést fogalmazott meg, amelyek nem csak 

akkor, hanem most is aktuálisak. Tamási Áron Farkaslakán született, mondhatni a szülőföld 
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nagy írója. Elment Amerikába, de visszatért, Kolozsváron élt, majd a nehéz időkben 

Budapestre költözött, de sokat tervezte, hogy hazatér szülőföldjére. Farkaslakán lakást is akart 

vásárolni. Sokan vádolják azzal, hogy a szülőföldet hirdette írásaiban, miközben Budapesten 

élt. De tudni kell, hogy ő még halála előtt is egy-két hónappal levélben megfogalmazta, hogy 

ő még életet tervez Farkaslakán, de az égiek beleszóltak terveibe. Kijelölte a helyet, hogy 

halála után hová hozzák haza, holtában is hazavágyott szülőföldjére. 

– Az ön által vezetett egyesületnek mi a fő célja, mivel foglalkozik? 

– Az egyesület a Tamási-emlékápolással foglalkozik, a Tamási Áron témájú 

rendezvényekkel. Bemutatjuk az emlékhelyeket az érdeklődőknek. Egyszóval kultúraerősítő 

egyesület. 

– Kérem, osszon velünk meg valami érdekességet, amelyre szívesen emlékezik a 

munkája során. 

– Tamási Áronnal kapcsolatos érdekesség, hogy még ma is él a harmadik felesége, 

Basilides Aliz, aki 15 évig volt a felesége. Elváltak, de nagy szeretettel emlékezik vissza 

néhai férjére és a vele töltött időkre. Elmondása szerint soha nem kacagott oly jóízűt, mint 

Farkaslakán, ezt két évvel ezelőtt mesélte nekünk, mikor utoljára találkoztunk vele. 

– Milyen helyek őrzik Farkaslakán Tamási Áron emléket? 

– Négy fő helyről szoktam mesélni, amelyek a nagy író szellemét őrzik. Az egyik a 

főút mellett a két cserefa alatt a síremlék, második lenne a Nagy utca 238-as szám alatt 

található szülői ház, majd a templomkertben lévő elemi iskola épülete, és végül az Ágnes 

húga háza. Nagyon sok időt töltött itt, itt található az udvaron az újraépített csűr is (riporteri 

megjegyzés: a régi csűr összeomlott, de annak a mintájára építették újra EU-s pályázati 

pénzek és más adományok segítségével), amelyben a kultúra kap helyet. 

Lassan búcsút veszünk Hadnagy Jolánkától és folytatjuk kincskereső utunkat. Már 

úgyis késésben vagyunk, és az elnökasszonyra ma még sok munka vár. Magyarországi 

csoport érkezik délutánra, menni kell fogadni. 

Indulunk. Következő megállónk Tamási Áron sírja. A római katolikus templom és 

temető mögötti virágos parkban a két cserefa között nyugszik. A sír mögött a Tamási-

emlékművet tekinthetjük meg. Tamási végakarata volt, hogy a szülőfalujában helyezzék örök 

nyugalomra. Lerójuk tiszteletünket, pár fotót is készítünk, szükség van rá a versenyünkre – de 

az igazi fotót a szívünkbe zárva hozzuk el magunkkal. 

Az emlékházat 1972. szeptember 24-én avatták fel. Itt látható az emlékkiállítás a 

Tamási-ház szobájának berendezéseivel, Tamási Áron használati tárgyaival, megtekinthető az 

alkotásaiból, írásaiból, leveleiből és fényképeiből válogatott gyűjtemény. Az asztalon a 

családi fényképalbum és emlékkönyv látható.  

Eszembe jut, amit Hadnagy Jolán mondott: Tamási Áron mikor hazatért nyaranként 

Budapestről, nem a szülőházban tartózkodott, ezt zsúfoltnak tartotta, viszont Ágnes húga 

házában egy-egy egész hónapot eltöltött. Kiült a körtefa alá a kertben, és ott hallgatta a jó 

zamatos székely beszédet, amelyet írásaiban olyan élethűen visszaadott.  

Míg kincskereső barátaink szétszóródva gyűjtögették az anyagot a kisfilmünkhöz, 

páran a Tamási Áron Általános Iskola végzős diákjaival beszélgettünk, azt szerettük volna 

megtudni tőlük, hogy milyen Farkaslakán élni.  

 

– Milyen érzés nektek az, hogy itt 

éltek? 

– Büszkék vagyunk rá. Bárhová 

elmegyünk felismernek minket, hogy 

farkaslakiak vagyunk, Tamási Áron 

szülőfalujából jöttünk. 

– Mivel foglalkoznak itt az 

emberek manapság? Még vannak szűcsök, 

szénégetők a faluban? 

– Hosszú évtizedeken keresztül 

szénégetéssel foglalkoztak, most is vannak 

családok, akik őrzik a hagyományokat. A 
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cifrabunda eltűnt, ma csak egy-egy öreg 

hord bundát, azt is barnára festve. 

– Milyen emléknapokat tartanak 

Farkaslakán? 

– Tamási Áron-napok, farsangi bál, 

Mikulás, szenes napok (szeptember utolsó 

hétvégéje), tömegfutás. 

– Mit szeretnétek, menni vagy 

maradni itt a szülőfalutokban? 

– Sokan szeretnénk maradni. 

– Mi az, ami ide köt a 

szülőfalutokhoz?  

– Család, barátok és rokonok. 

– Van-e olyan, aki külföldön 

képzeli el az életét? 

– Maradnánk a szülőfalunkban, 

nem szeretnénk máshol élni.  

De az osztálytársa közbeszólt: – Én 

szeretnék külföldön lakni.  

Vannak még szénégetők Farkaslakán 

 

Utolsó megállónk Jakab Mihályné Marika néniéknél volt. Anita kirándulótársunk 

rokona a néni, már reggeltől várt. Megtudtuk, hogy a család már harmadik generáció óta 

szénégetéssel foglalkozik, amelynek nagy hagyománya van Farkaslakán. A szénégetés 

hagyományáról elmesélte, hogy egész életükben a szénégetőben dolgoztak, majd 

nyugdíjazásuk után átvette a mesterséget a fia. 

– Szénégetéskor, fiam, a fát beközelítik, minden szénégető csinál magának egy vátra 

helyet, ahova körbe berakják a fát. Beállítsák olyan alakba, hogy létrával lehessen feljutni rá. 

Betakarják szalmával, majd leföldelik. Általában éjszaka begyújtják, azért, mert nappalra 

meglyukad, ennek kell egy hét, hogy kiégjen, majd leporozzák, letakarítják, szerszámokkal 

kihúzzák a két szélére a megmaradt szenet, ezt eladják. Ez a szénégetés. 

Több mint három generáció óta csinálja a szénégetést a Jakab család, mert ez nagyon 

jó megélhetési lehetőség, és sokan még ma is ebből élnek Farkaslakán.  

Búcsút intve siettünk a buszhoz, indultunk haza élményekkel, új kincsekkel. Szép 

emberek emlékét hoztuk hírül haza, Uzonba. 

 

Handra Janka, VI.B osztályos tanuló 

Pillanatok Uzontól Farkaslakáig… 

 

„Mert nem volt könnyű megmaradni ezen a tájon.” 

Csudajó volt ez a kirándulás – ahogy mondják. Irodalmi kincskeresőkként indultunk a 

térképpel a kezünkben, az úton haladva már az is világossá vált számunkra, miért is 

Farkaslaka a híres székely író, Tamási Áron szülőfalujának a neve. Farkaslaka, mert 

valamikor farkas lakta.  

Más volt ez a kirándulás, mint a többi. Megtapasztalhattuk, 

hogy milyen egy riporter élete, interjúkat készíthettünk, kisfilmeket 

forgattunk, filmeztünk, izgultunk, mert bizony nem könnyű kamera 

elé állni, és néha a kérdezésnek is van buktatója. Csodálatos 

emlékhelyeken álltunk meg, szívünkbe zártuk és lencsevégre kaptuk a 

pillanatokat. 

Erről többet nem is írok, mivel Janka már beszámolt róla 

riportjában. De két jó élményt nem mesélt el… 

Mikor a falut elhagytuk, Szilvi bácsi, a sofőrünk egy 

meglepetést tartogatott számunkra, mondván, „Gyerekek, ha már itt 

vagyunk, menjünk ki a Gordon-tetőre, a Jézus szíve kilátóhoz.”  Fejér Róbert, VII.B 
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Szentléleknél tértünk le a főútról, és a kilátó felé vettük utunkat. Valahogy kimásztunk 

a tetőre, és ott állt 22 méter magasan Jézus szíve, a Zawaczky Walter által tervezett szobor. 

Utólag olvastam, hogy egyedülálló egész Kelet-Európában. Hát felmásztunk… Nehéz volt 

felfelé, még nehezebb lefelé, de a látvány, amely elénk tárult a kilátó magaslatáról, 

egyszerűen lélekemelő volt. 

A tetőt és falut elhagyván hazafelé vettük az utunk, de Udvarhely előtt, Szejkefürdőn 

még megálltunk, mert, amint a tanárnőnk szokta mondani: „Fiam, ismerd irodalmunk, 

történelmünk nagy személyiségeit. Ez hozzátartozik az általános műveltségedhez.”  

Így hát megtekintettünk egy másik nagy ember, „a legnagyobb székely” kopjafás-

féldomborműves síremlékét, az Orbán Balázsét. Ez a negyedik sírhelye a Székelyföld leírása 

írójának. A székely kapus domb nem volt nagy kihívás számunkra, a síremlék megtekintése 

után már megint buszon voltunk, és elindultunk szülőfalunkba, vidáman, dalra fakadva. 

A csíkszeredai pizza is finom volt, majd hazáig viccekkel szórakoztattuk egymást. 

„Megtudtam” azt is – szerencsére a magyartanárnő nem hallotta –, hogyan kapta Benedek 

Elek a nevét. Az anyukája reggel beszólt a szobába. „Benn vagy még az ágyban?” Mire ő 

kiszólt: „Benne, de kelek.” 

Hát, még ma is kell kacagjam! De azt elmondhatom: jó kirándulás volt! 

 

Burista Anita, VIII. B osztályos tanuló 

Kovászna megyei szokások és hagyományok  

 

 

 

A Kovászna megyei szokások és hagyományok cím egy projektet takar, amely egy 

egész év munkáját foglalja magába. A projekt keretén belül interaktív és interdiszciplináris 

tevékenységekre került sor. Ezen alkalmakon partnereink voltak: a rétyi és a kökösi általános 

iskola.  

Az első alkalommal a projekt megnyitójára ősszel gyűltünk össze az uzoni Tatrangi 

Sándor Általános Iskolában. Ez alkalommal az őszi szokások és hagyományok kaptak fontos 

szerepet. A mesék világán keresztül, mondák és mítoszok segítségével haladtunk a történelem 

folyamán, eljutva őseink szokásától egészen napjainkig. A diákok megismerkedhettek 

számos, a környékünkön megőrzött vagy már elfelejtett szokással, hagyománnyal, mint 

például kukoricahántás, szüretelés. A tevékenységet gyümölcskóstolással zártuk. 

A téli ünnepkör alkalmával egy előadást tanultunk be, pontosabban A kis gyufaárus 

lány történetét.  
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Ebben a műsorban részt vett: Beke Adrien, Fazakas Alíz-Szende, Péter István, Kész 

Zsanett, Fodor Tímea, Fejér Róbert, Csűrös Magor, Farkas Beatrix, a kórustagok és jómagam. 

A műsort betanította: Szabó Margit igazgatónő, Csere Gyöngyvér aligazgatónő és Veress 

Erzsébet magyartanárnő. Előadásunkkal megörvendeztettük a rétyi közösség tagjait is.  

Farsang Rétyen 

 

 

A következő csoportos találkozásunk farsang alkalmával volt, melynek színhelye a 

rétyi iskola, vendégfogadóink az iskola közössége voltak. A rendezvényre a sportcsarnokban 

került sor, ahol a diákok beöltözve vonultak fel. Elengedhetetlen eleme ezen alkalomnak a 

bábuégetés, amellyel a telet üldöztük el. Ezt követte a bál, egy nagyon jó zenekar kíséretében. 

Itt nagyon jól éreztük magunkat, sokat táncoltunk és ismerkedtünk diáktársainkkal. Hogy a 

tánc okozta éhséget és szomjúságot elverjük, pánkót és teát fogyasztottunk. 

 

Március 15. – Kökös 

 

 

 

Március 15-ike alkalmával 

vetélkedőn vettünk részt Kökösben. A 

vetélkedőn a nagyborosnyói és a rétyi 

iskola tanulói is részt vettek. A 

rendezvénynek a kökösi kultúrotthon 

adott helyet. A fő témánk a 

szabadságharc és annak fontos, 

környékünkhöz köthető képviselői 

voltak. Érdekes és kreatív feladatok 

megoldásával mértük össze 

tudásunkat. Az uzoni iskolából négy 

csapat vett részt a vetélkedőn. A 

feladatok végeztével zsíros kenyeret, 

kalácsot ettünk. Evés és ivás után 

megtudtuk a pontszámokat. Nyereménye minden csapat tagjának egy könyv volt. 

Húsvétra készülődve Nagy Hajnalka vallástanár a Kett-módszer segítségével a nagyhét 

fontos állomásait mutatta be nekünk. Mi is aktívan részt vehettünk benne, lecsendesedtünk és 

felkészültünk a húsvéti feltámadás örömére. 

A projekt tevékenységei júniusban érnek véget. Zárótevékenységként egy kirándulást 

terveznek tanáraink, tudtuk meg Csere Gyöngyvér tanárnőtől, aki a projektet vezeti. 

 

Mezei Bernadett, VIII. B osztályos tanuló 
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Március 15-e a Pilvax zenés kávéházban 

 

  

 

 

Március 15-e alkalmából tanáraink úgy gondolták, kicsit más módon elevenítik fel 

bennünk az 1848-as szabadságharc emlékeit. Március 15-én egy zenés kávéházban várták 

diákjaikat Nagy Hajnalka vallástanárnő, Veress Erzsébet magyartanárnő és Csere Gyöngyvér 

romántanárnő.  

A Pilvax kávéházba bárki ellátogathatott, így óránként váltogatták az osztályok 

egymást, hogy minél több diáktársunknak része lehessen ebben az egyedülálló élményben.  

Egy tejeskávé mellett bevezetőül a tanárnők érdekes párbeszéddel, amelybe minket is 

bevontak, vezettek be abba a történelmi hangulatba, amely március 15-ét és az azt követő 

napokat követte. Nagy Hajnalka tanárnővel megzenésített Petőfi-verseket énekeltünk, Veress 

Erzsébet tanárnő az általunk kiválasztott és felolvasott versek hátteréről mesélt, míg Csere 

Gyöngyvér tanárnő a márciusi asszonyokról beszélt, akiket a történelem sokszor háttérbe 

szorít és megemlékezéseken sem emlegetjük őket.  

Igazi élmény volt ez a rendkívüli irodalom-, zene- és egyben történelemóra.  

 

 

 
 

A márciusi tatrangis ifjak 
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Egészségnevelés 

 

 

Az uzoni lánydiákok különleges 

tevékenységen vehettek részt az első és a 

második félévben, melynek fő témája a 

saját testünk megismerése, valamint 

bizonyos folyamatok megértése. A 

tevékenység főként az érzelmeket és az 

érzékszerveket célozta meg, de nem 

hiányzott az ismeret- és a tapasztalatátadás a trénerek részéről. A diáklányok nagy 

érdeklődéssel fogadták a tevékenységet, izgatottan várták annak megvalósulását. A lányok a 

tevékenység alatt pozitív megerősítést kaptak saját testük csodálatos és különleges voltáról és 

működéséről. A tevékenységet köszönjük a magyarországi MFM Projekt Központ két lelkes 

hazai munkatársának, Molnár Hajnalkának és Csiszér Hajnalkának.  

 

Szász Erika testnevelő tanár 

 

Megyei és Országos Protestáns Vallásolimpia – élménybeszámoló 

 

 

 

 
 

 

 

Az idei tanévben március 10-én került megrendezésre Sepsiszentgyörgyön a Székely 

Mikó Kollégiumban a Megyei Protestáns Vallásolimpia. Ez volt a harmadik alkalom, hogy 

részt vehettem a megyei szakaszon. Nagy Hajnalka vallástanárnő nagyon sokat segített és 

készített minket a versenyre.  

A verseny napján nagyon izgultam, főleg mikor megérkeztünk az iskolához. A tanárnő 

nyugtatott, hogy minden rendben lesz, hiszen készültünk és ügyesek vagyunk. 

Áhítattal indítottuk a napot, majd egy csoportképet készítettek rólunk, ezután pedig 

megkerestük a számunkra kijelölt és előkészített osztálytermet, és elfoglaltuk a helyünket. A 

tételek kiosztása után teljesen kizártam a külvilágot, és megpróbáltam a lehető legjobbat írni. 

Három óra állt a rendelkezésünkre, amelyből én két órát írtam. Miután kijöttem a teremből, a 
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tanárnővel átbeszéltük a tételeket. Az első feladatban biztos voltam, hogy jól teljesítettem. A 

másodiktól viszont egy kicsit tartottam, mert majdnem szó szerint le kellett írni az adott 

történetet, és úgy éreztem, ez egy kicsit nehezebben ment. A harmadik feladat is jól sikerült, 

mert kreatív fogalmazást kellett írni egy megadott bibliai történet alapján. Miután mindent 

megbeszéltünk, megvártuk a többieket is, és hazamentünk. Másnap megtudtam az eredményt 

a vallástanárnőtől, amelyre hihetetlenül büszke voltam, és persze a tanárnő is, ugyanis 9,05-öt 

írtam, és ezzel az eredménnyel megyei I. díjat nyertem.  

Máris foghattam az országos olimpiára való készülődésnek, amelyet Kézdivásárhelyen 

szerveztek meg. Erre a versenyre is rengeteget készültünk, mindent átvettem a tanárnő 

segítségével, csak azt sajnáltam, hogy a tanárnő nem tudott velem jönni. Az országos 

versenyre április 5–7. között került sor. Sepsiszentgyörgyről indultunk, Kovászna megyéből 

én voltam egyedül nyolcadikos tanuló. Délután érkeztünk meg a Gábor Áron Középiskolába, 

ahol egy csomaggal fogadtak, amely tartalmazta a napirendet, egy füzetet, tollat és egy 

nyakba akasztót, majd megkaptuk a szobánk kulcsát, és elfoglaltuk a szálláshelyeinket.  

Minden nagyon szép és jó volt, a szobatársakat is nagyjából ismertem az előző évek 

vallástáboraiból. A délutáni program nagyon színes volt. 17 órára átmentünk a városi Vigadó 

kultúrházba, ahol megtartották az ünnepi megnyitót, amely áhítattal kezdődött, majd a 

köszöntő beszédek következtek. Ezek után a Kézdivásárhelyi Református Kollégium 

néptáncegyüttese lépett fel, majd az esti áhítattal zárták a programot. 19 órakor volt a vacsora, 

és ezt követően előadást tartottak 

Érték és lélek címmel, amely 

nekem nagyon tetszett, sokat 

tanultam belőle. Másnap reggel 7-

kor keltünk, ami nekem nagyon 

nehezen ment, mert nem vagyok 

az a korán kelő típus, majd 

lementünk az iskola éttermébe, és 

megreggeliztünk. Reggeli után 

átvonultunk a Református 

Kollégiumba, ahol össze-

barátkoztam egy lánnyal.  

Tíz órakor behozták a tételeket. Én olyan ideges voltam, hogy az valami hihetetlen. 

Csak reménykedtem, hogy ettől eltekintve sikerült, és reméltem, hogy legalább nyolcvan 

pontot elértem. Ebéd után kirándulni mentünk a Szent Anna-tóhóz, sokat nevettünk és 

beszélgettünk, a buszból még egy medvét is láttunk. Vacsora után két órát a táncházban 

szórakoztunk, majd este fáradtan, de már sokkal nyugodtabban, mint előző nap, jót 

beszélgettünk a szobatársakkal.  

Reggel nagyon kíváncsi voltam az eredményre, és reméltem, hogy nem hozok 

szégyent a tanárnőmre. Mikor meghallottam, hogy elértem a nyolcvan pontot, nagyon boldog 

voltam. Egyből hívtam a szüleimet, hogy elmondjam nekik, nagyon büszkék voltak rám. 

Délután múzeumlátogatásra került sor, amely nagyon tetszett nekem. Több száz babát és 

különböző régi munkaeszközöket nézhettünk meg. A díjkiosztásra 11 órától a református 

templomban került sor, majd ezt követően ebédeltünk, és indultunk haza. Én nagyon örülök, 

és büszke is vagyok magamra, hogy részt vehettem ezen az élménydús háromnapos 

rendezvényen, ahonnan szellemi és lelki értékekkel gazdagodva tértem haza. 

 

Kész Zsanett, VIII. B osztályos tanuló 
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Iskolai sportélet 

 

 

Iskolánk a sport és testnevelés terén mozgalmas és tevékeny félévet tud maga mögött. 

A diákjaink és sportolóink futballban és atlétikában jeleskedtek. Élményekkel, 

tapasztalatokkal, oklevelekkel, érmekkel és dicsérettel tértek haza, gyarapítva ezzel 

élménytárukat, fejlesztve mozgáskultúrájukat is.  

Az atléták felkészítését a sepsiszentgyörgyi sportiskola atlétika szakos edzője, Kövér 

Sándor tanár úr vezeti, ugyanis a két intézmény között egy jól működő és diákcentrikus 

kapcsolat jött létre 2017 szeptemberében. 

Atlétáink remekeltek Bákóban, Marosvásárhelyen, Bukarestben és Meggyesen. 

 

  
 

Valahányszor kiszállásra utaznak az atlétáink, mindig összekötik a sportot a 

művészettel és a szórakozással. Ellátogatnak múzeumokba, cirkuszba, a városban felkutatják 

a nevezetességeket. Ismerkednek az országunkkal, értékeinkkel, történelmünkkel, 

földrajzunkkal és nem utolsó sorban a kultúránkkal is. 

Az iskola kis és nagy focicsapata megyei bajnokságra nevezett be. A selejtező 

mérkőzéseken kitartóan játszottak a továbbjutásért. A második fordulóban 3. helyezést értek 

el. A Tymbark országos méretű focibajnokságon iskolánkat a zóna szakaszon képviselték a 

diákok, 4. helyezéssel záródott nekik a bajnokság, Kolozsvár, Brassó és Marosvásárhely 

csapatainak képviselete mögött. A csapat nehéz és kitartó mérkőzéseket tud maga mögött, 

ezek által gyarapodtak fizikumban és lélekben. 

 

  
 

Megyei tetratlonon, crosson is képviseltük iskolánkat ebben a tanévben, szerveztünk 

helyi négypróbás vetélkedőt, mikulásfutást, önkénteskedtünk a megyei terepfutás 

szervezésében. Tapasztalatunk pozitív, és a szervezéssel járó fáradalmaink feledésbe 

merültek, mikor a diákjaink részéről hálát, őszinte és tiszta mosolyt kaptunk köszönetképpen.  
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Íme néhány pillanatkép: 

 

 
 

 

  
 

Köszönet a diákoknak, a testnevelő kollégámnak, Borbáth Linda tanárnőnek, valamint 

az atlétika szakcsoport vezetőedzőjének, Kövér Sándor tanár úrnak, az iskola vezetőségének 

és a tanártársaimnak, hogy támogattak a tevékenységeink megvalósításában. 

Szász Erika testnevelő tanár 

 

Tollforgatók: vers- és prózaíró verseny 

 

Diákjaink három pályázati felhívásnak tettek eleget a 2017–2018-as tanévben. 

Karácsonykor egy prózaíró versenyen bizonyíthatták tehetségüket, Bálint-napkor szerelmes 

verseket költhettek, míg március 15-ére Szabadság, szerelem cím alatt prózai és lírai 

alkotásokat adhattak le.  

Az alábbiakban olvashatnak szemelvényeket a született és díjazott alkotásokból.  

A szervezők 

Kész Zsanett: Anna és a karácsonyi csoda 

 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy lány, a neve Anna. Anna sajnos egy 

árvaházban élt, ahol mindig csak szidták a gyerekeket. Karácsony előtt két nappal történt, 

hogy Anna elszökött az árvaházból. Ahogy kiért az árvaház kapuján, futásnak eredt, és csak 

futott, amíg egy erdőbe nem ért. Anna nem tudta, hogy most merre menjen tovább, és már 

sötét volt, és annyira hideg, hogy majdnem megfagyott. Félt, mert tudta, hogy az erdő telis-

tele van veszéllyel. S miután ezt elgondolta, egyszer csak egy farkas bukkant fel. Anna 

nagyon megijedt, de mielőtt bármit mondhatott volna, a farkas eltűnt. Anna hirtelen azt sem 

tudta, hogy mit csináljon. Nézett csak maga elé, s egyszer csak észrevette, hogy a nagy hóban 

látszik a farkas lábnyoma. Követni kezdte. Ahogy haladt, a szél is úgy erősödött, és fújta a 

havat szembe Annával. Már nem bírta tovább, és sírni kezdett. Félt, hogy most megfagy. 

Ahogy egyre jobban sírt, a szél csak csendesedett, míg egyáltalán nem fújt, és ekkor a 

távolból halk zene hallatszott. Anna azt hitte, hogy csak képzelődik, amikor kisebb fények 

mutatták az utat a zene felé. Követte őket, de egyszer csak eltűntek a fények, és a zene sem 
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volt már olyan hangos, de most Anna nem keseredett el, 

hanem előre ment. Ahogy haladt, egyszer csak egy 

angyal jelent meg. Anna most nem félt, tudta, hogy 

biztonságban van. Az angyal karon fogta Annát, és húzni 

kezdte kifele az erdőből. Ahogy kiértek, Anna szeme elé 

egy hatalmas nagy kastély került. A kastély gyönyörű 

volt, pont olyan, mint a mesékben. A kastély tetején a hó 

szikrát vert, és így pont olyan volt, mint a gyémánt.  

Miután Anna kicsodálkozta magát a kastélyon, az 

Angyal felé fordult. De az Angyal csak mosolygott, és 

egy dobozt adott át neki. És ezzel az angyal eltűnt.  

Anna kinyitotta a dobozt. Egy kis kulcsot talált benne. Sokáig vívódott azon, hogy 

most mit kellene csináljon a kulccsal, de végül arra jutott, hogy megnézi, ki tudja-e nyitni a 

kastély kapuját. Ahogy odaért a kastély elé, nem kellett használja a kulcsot, ugyanis a kapu 

egyből kinyílt. Amikor belépett a kastélyba, még a szája is tátva maradt. Minden aranyból 

volt. Ahogy még jobban körülnézett, észrevette, hogy a másik szobában tündérek vannak. 

Anna egyből odafutott a másik szobához, és bement. A tündérek kedvesen fogadták 

Annát. Azt is megmutatták, hogy hova kell a kulcs. Annát átvitték egy másik szobába, amely 

tele volt ládikókkal. Az egyiket odaadták, és Anna azonnal kinyitotta. A láda egy szív alakú 

medált tartalmazott. S amikor megsúrolta a medált, az emlékeket mutatott neki. Olyan 

emlékeket, amelyek Anna kedvencei voltak. A tündérek azt mondták, hogy mostantól, ha 

szeretne, náluk lakhat, ameddig csak akar. 

Anna nagyon boldog volt, s tudta, hogy ő is átélte azt a karácsonyi csodát, amelyet 

egykor az ő mamája mesélt. Megfogadta, hogy majd ő is továbbadja a gyerekének, hogy 

igenis létezik a karácsonyi csoda. 

Darócz Balázs: Fékezhetetlen a szív 

 

Fékezhetetlen a szív, 

Mint egy szabad madár, 

Az iskola persze meg nem vár, 

Szóljon az ének, szerencsét hozzon, 

Szerelmem szívébe 

Kacagást bontson, 

Bennem van a szerelem, 

Nem tagadom, édesem. 

Szívemben zártalak, 

Csókolom az ajkadat. 

Hidi Anita: Udvaromon madárka 

 

Udvaromon madárka énekel a fán, 

Tavaszt várva a szívem, fáj. 

Mosolyog a szerencse rám, 

Mikor arra gondolok, hogy valaki vár. 

Az iskola udvarán gondolkodám, 

Ahogyan hallgattam a madárkák szerelmes dallamát. 

Mánya Kriszta, VII.C 
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 Ha április, akkor Laborfalvi Róza Szépen Magyarul verseny 

 

 

Az idén második alkalommal megszervezett verseny hagyományteremtő szándékkal 

indult útjára tavaly, és sok mindenben követte az elmúlt évben megszervezettet. A versenyünk 

azzal a szándékkal indult, hogy népszerűsítsük a magyar gyermekirodalom gyöngyszemeit, 

hogy tanulóink megismerjék a kötelezőkön túl is létező szépségeket. Sajnos azt tapasztaljuk, 

hogy még nehéz felrúgni a berögzült szokásokat, félünk az újtól, bátortalanok vagyunk a 

kezünkbe adott választási lehetőséggel, szabadsággal szemben. 

Idén is sok tehetséges gyerek jelentkezett be több településről, bár kevesebb, mint a 

tavaly, hisz zsúfoltság van a kisiskolásoknak szervezett rendezvények táján. De a megjelentek 

színvonalas előadásukkal elkápráztatták a zsűrit és a jelen lévő pedagógusokat, szülőket, 

vendégeket.  

Három szempont szerint figyelték a versenyzőket: szövegválasztás, művészi beszéd/ 

technikai eszközök és művészi teljesítmény. 

A zsűri pozitívan értékelte, hogy sokszínű előadásmódot láthattunk. Kiemelték, hogy a 

tanulók bátran engedjék még inkább szabadjára fantáziájukat, játsszanak az arcukkal, 

hangjukkal, alkalomadtán a kezükkel, mert megszűnt már rég a görcsös „egyenesen állj és 

mondd úgy” stílus. Annak különösen örülünk, hogy Zorkóczy Zenóbia előadóművész bíztatta 

erre a tanulókat és a betanító pedagógusokat.  

A zsűri elnöke dr. Tapodi Zsuzsa irodalomtörténész idén is kihangsúlyozta, hogy 

megannyi szépséget hoztak a gyerekek a magyar irodalomból egy délutánra. A zsűri harmadik 

tagja Dimény Haszmann Árpád költő volt, aki a gyerekek hozzáértéséről és a művek egyénre 

szabottságáról ítélt.  

Beszélni, szépen beszélni, szépen magyarul beszélni… Játszhatunk a 

szókapcsolatokkal, ez az üzenet csengett az idei verseny végén is. 

Nagy köszönettel tartozunk a támogatóink mellett (Balassi Intézet, Hermann 

gyógyszertár, Agora Electronic, sepsiszentgyörgyi Művelődési Központ, Choco-Pack, 

Aquaris, az RMPSZ, a szentivánlaborfalvi Etior pékség, Uzon Község Polgármesteri 

Hivatala) a központi iskola vezetőjének, Szabó Margit igazgatónőnek, hogy fáradhatatlanul 

támogatja a versenyünket. 

Szeretettel várunk jövőben is! 

 
Mikola Éva és Tóth Tünde szervező pedagógusok 
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Banda desenată 

 

 

De ce am ales această temă?  

Am ales-o pentru că benzile desenate nu sunt familiare copiilor din ziua de azi și aș 

vrea să afle puțin despre cum au apărut, care erau personajele din benzile desenate și autorii 

lor, cum pot ei să realizeze benzi desenate și câteva modele de benzi desenate realizate de un 

elev de-al meu, din clasa a IV-a. 

Benziile desenate au ajuns pe teritoriul românesc la sfârșitul sec. al XIX-lea, mai întâi 

fiind preluate din revistele europene, din Germania și Austria.  

Prima revistă care a adus banda desenată în România a fost ,,Amicul Copiilor”, revistă 

publicată pe 1 aprilie 1891 și condusă de B. P. Hașdeu. Această revistă este înlocuită în anii 

următori de ,,Revista Copiilor “ în care apar primele benzi desenate românești ,,Pisica spălată” 

și ,,Măseaua babei”, care îi aparțin desenatorului și caricaturistului român Constantin Jiquidi. 

Modelul introdus de el era format din 4 casete, cu text în versuri. 

Revista ,,Dimineața copiilor”, suplimentul ziarului ,,Adevărul”, a găzduit din 1924 

aventuriile lui Haplea, cel mai cunoscut personaj românesc de banda desenată, personaj creat 

de Nicolae Batzaria, care semna ,,Moș Nae”. Personajele care îl însoțesc pe Haplea în 

aventurile lui sunt: Titilică, băiat fără frică, Tiriplic, Coana Frosa, Tudorică și Andrei.  

În timpul celui de-al II-lea Război Mondial 

apare eroul național Soldatul Neață , desenat de 

Neagu Rădulescu. 

Între anii 1960 și 1970, benzile desenate 

românești sunt publicate în reviste precum: 

,,Licurici”, ,,Cutezătorii”, ,,Luminița”, ,,Arici 

Pogonici” și ,,Șoimii Patriei”. Un ecou important l-

a avut și revista ,,Pif”. 

După 1989, benzile desenate românești 

cunosc o nouă perioadă prosperă. Reviste 

importante sunt: ,,Universul copiilor”, ,,Bucuria 

copiilor”, ,,Start 2001”, ,,Carusel” etc. 

Celor care vor să afle multe informații despre benzile desenate românești, le recomand 

,,Istoria benzii desenate românești (1891-2010)”, volum minuțios alcătuit și scris de doi 

cunoscători ai genului Dodo Niță și Alexandru Ciubotariu. 

Povestirea după imagini este un exercițiu des utilizat la orele de comunicare în limba 

română, la clasele primare. Elevul creează o poveste bazându-se pe succesiunea de imagini. 

Am încercat la clasa să realizăm benzi desenate. Elevii au fost provocați la joacă , au fost 

îndemnați să se exprime cu curaj și să spună ce simt. Rezultatele au fost minunate. 

Un începător în taina benzilor desenate trebuie să știe că în acestea nu se povestește 

totul, dar cititorul își poate imagina ce lipsește cu ajutorul imaginilor, al replicilor și al 

semnelor din bule. Pașii realizării unor benzi desenate sunt simpli: stabilirea întâmplării care 

va fi redată, realizarea ilustrațiilor, stabilirea replicilor și scrierea replicilor în bule. 

Elevul Orosz Laurențiu Gabriel, din clasa a IV-a A, a realizat cele mai interesante 

benzi desenate. Am ales patru dintre ele, care au ca personaje copii și multe animale 

simpatice. 

Aștept cu interes părerile voastre! Să învățați și să vă amuzați privind benzile noastre 

desenate! 

 

Prof. in inv. primar Penciu Daniela 

 



Az uzoni Tatrangi Sándor Iskola diáklapja, 2018. május 

 

 

19 

 

  

 



Az uzoni Tatrangi Sándor Iskola diáklapja, 2018. május 

 

 

 

20 

Mentünk, láttunk... Barangolás Kézdiszéken 

 

 

          Október utolsó hetére esőt jeleztek az időjósok. 

Emiatt még nagyobb izgalommal vártuk a pénteket: az 

elemi osztályosok erre a napra tervezték a 

múzeumlátogatási maratont. Csernáton és Kézdivásárhely 

volt a célpont. 

          Az indulás reggele hűvös volt ugyan, de a kíváncsiság és Pali bácsi vendégszeretete 

perceken belül felhevített. Amint a csernátoni múzeum udvarán bekaptunk néhány falatot, jött 

a szellemi táplálék is. Megtudtuk, hogy az id. Haszmann Pál által alapított intézményben 

évtizedek óta nemcsak tárgyakat őriznek a helyi és környékbeli székelyek hagyatékából, 

hanem a múzeumban állandó, alkotó népművészeti tevékenységek zajlanak, pl. fafaragás, 

bútorfestés, és különféle hagyományőrző és alkotó nyári táborokat is szerveznek. Csodálattal 

jártuk körbe a nagy udvart, megfigyeltük a parasztházak berendezését, a nemrég még használt 

gépeket s a különféle kiállításokat. 

          Kézdivásárhelyen három célpontunk volt. Az első megállónknál Zsuzsi és Andris 

népviseletei között felfedeztük az uzoni, szentivánlaborfalvi székelyruhát is. Láttuk Gábor 

Áron rézágyújának másolatát, s megtudtuk, miért céhes városként emlegetik a valamikori 

Deszkavárost. 

          Beke Ernő bácsi magángyűjteményei bemutatásakor azt is megmagyarázta nekünk, 

hogyan alakult ki Kézdivásárhely sajátos, udvarteres elrendezkedése. 

          Alig kellett tenni néhány lépést, s egy igazi babamúzeumba jutottunk, ahol ezernél is 

több, számos országból származó babát lehetett megcsodálni. 

 

 
 

          Ennyi érdekesség után visszakanyarodhattunk a gyomrunkhoz: édességgel jutalmaztuk 

magunkat a főtér egyik cukrászdájában. 

          Élményekkel, tárgyi emlékekkel tele érkeztünk haza. Kirándulni jó! – kiáltotta valaki a 

buszról való leszálláskor. Ez igaz. Legközelebb hová tartsunk? Várom a javaslatokat. 

          Minden résztvevő nevében, 

 

Marika tanci 
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Mese és élmény, hagyomány és 

népszokás 

 

          A IV. B osztály tanulói különleges, 

tanulságos és élményteli, kalandokban gazdag 

tevékenységeken vettek részt a tanév folyamán, 

amelyeket Bedőházi Beáta tanárnő vezetett a 

sepsiszentgyörgyi Tanulók Háza 

szervezésében.  

          A tevékenységeken kéthetente vettünk részt, amelyek alkalmával megismerkedtünk a 

mesék színes világával, néphagyományainkkal és népi szokásainkkal, különböző 

ünnepkörökkel. 

          Kézműveskedtünk is, ami nagy élmeny volt nekünk: adventi koszorút készítettünk, 

amelyet természetes alapanyagokkal díszítettünk, csuhéból angyalkát formáztunk, gyertyát 

mártogattunk, gyöngyből virágot készítettünk, nemezeltünk, tojást írtunk és még 

sorolhatnám… 

          Nagyon jól éreztük magunkat, sok új dologgal gazdagodtunk, ezúton is köszönjük a 

tanárnőnek és a Tanulók Háza vezetőségének, hogy részesei lehettünk a tevékenységeknek. 

 

  
 

Nebréda Timea tanítónő 

Versenyek 

 

          Ebben a tanévben községünk tanulói nagyon sok versenyen vettek részt (szavaló-, 

mesemondó, meseíró, anyanyelvi, rajzversenyek), és mindenhol megállták a helyüket. 

          A versenyekre való felkészülés sok munkát, felkészülést, izgalmat jelentett. Diákjaink a 

versenyeken tehetségüket és tudásukat a sepsiszentgyörgyi Ady Endre és Gödri Ferenc 

Általános Iskola, valamint a bodoki és nagyborosnyói iskolák tanulóival mérték össze. 

          Az iskolai és körzeti szakaszokon az alábbi tanulók vettek részt: 

 Uzon, előkészítő osztály: Barabás Botond-Szabolcs, Hatházi Ivett, Dinka Zsanett-

Tímea, Ilyés Nóra-Enikő, Béres Otília, Szígyártó Tímea (tanító: Szalad Noémi); 

 II. B osztály: Despa Dorka-Zselyke, Márk Attila, Miklós Hunor (tanító: Antal Zita); 

 III. B osztály: Gyurka Adrienn, Rápolti Andrea, Dankó Anita, Szabó Csenge, Szakács 

Ivett-Vivien, Gál Rebeka-Pálma (tanító: Tüzes Edit); 

 IV. C osztály: Gál Noémi, Szabó Andrea, Rățulea Serena-Andrea, Ugron-B. Gergő 

(tanító: Beck Tünde); 

 IV. B osztály: Majlát Ivett-Rebeka, Bordás Noémi, Cocsis Előd-László, Kóter Lóránd, 



Az uzoni Tatrangi Sándor Iskola diáklapja, 2018. május 

 

 

 

22 

Katona Beatrice, Benedek Zsolt (tanító: Nebréda Tímea); 

 Lisznyó: Marc Beáta-Mónika, Fodor Hunor-Albert, Kocsis Tímea-Szidónia (tanító: 

Ferencz Szeréna); Kolozsi Botond, Török János, Náni Ervin, Ráduly Lénárt-Csaba, 

Tóth Andor (tanító: Ambrus Mónika); 

 Szentivánlaborfalva: Stanciu György, Simon Jázmin, Péter Tímea, Bódi Roland, 

(tanító: Tóth Tünde); Mihály Barbara (tanító: Mikola Éva); 

 Bikfalva: Ruzsa Mária, Artenie Nicolae-Robert, Bálint Ferenc, Artenie Georgeta 

Liliana (tanító: Nagy Mária-Magdolna); 

 Sepsimagyarós: Luka Barbara-Beatrix, Nistor Réka-Borbála, Pakucs Tamás, Pakucs 

Lóránd (tanító: Gál Erika). 

          A versenyek megyei szakaszára eljutott tanulók az alábbiak: 

 Mesemondó verseny: Barabás Botond-Szabolcs – III. díj, Luka Barbara-Beatrix – III. 

díj, Despa Dorka-Zselyke – III. díj; Gyurka Adrienn – II. díj; 

 Vidám Versek: Barabás Botond-Szabolcs, Gyurka Adrienn, Stanciu György; 

 Kányádi Sándor Szavalóverseny: Despa Dorka-Zselyke, Kocsis Tímea-Szidónia, 

Stanciu György; 

 Fürkész anyanyelvi verseny: Despa Dorka-Zselyke; 

 Laborfalvi Róza verseny: Mihály Barbara, Zsigmond Anita, Stanciu György, Despa 

Dorka-Zselyke, Kocsis Tímea-Szidónia – III. díj. 

          Ezen versenyeken kívül Gyurka Adrienn részt vett a Tekergő meseösvény meseíró 

pályázaton, ahol meséjét az ország legjobb öt meséje közé választották be. 

          Gratulálunk a díjazottaknak meg a résztvevőknek, és kívánjuk, hogy továbbra is 

vegyenek részt a versenyeken és méltón képviseljék iskolánkat! 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

Tüzes Edit tanítónő 

 

Barabás Botond-Szabolcs Despa Dorka-Zselyke 

Stanciu György Luka Barbara-Beatrix 

Gyurka Adrienn 
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A népmese napja 

 

  „Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát 

kaptunk örökségbe, de mintha egyre gyakrabban 

tétlenül néznénk ennek háttérbe szorulását, 

elfelejtését. Vegyük birtokba, ismerjük meg, 

fényesítsük újra és adjuk tovább az eleinktől 

kapott, élethosszig érvényes, értékes, unokáink 

számára is feltétlenül megőrzendő, mesebeli 

kincseket!”  

(Részlet a Magyar Olvasástársaság 2005-ös 

felhívásából) 

 

  Népmeséinket szeptember végén, Benedek Elek születése napján ünnepeljük. Ezen a 

napon országszerte a könyvtárosok, az óvónők, a pedagógusok és a mesével foglalkozó 

szakemberek, valamint a meseszerető gyerekek és felnőttek nagy érdeklődéssel emlékeznek 

meg a népmesékről. A mese jellemzője, hogy az önfeledt gyönyörködés örömét adja meg, 

elvezet a prózairodalom szeretetéhez és eszköze a világ, a társadalom, az anyanyelv 

megismerésének. De éppen ennyire fontos, hogy a mese igazságos világot mutat be, ahol a jó 

elnyeri jutalmát, a küzdelem nem hiábavaló. Bizony fontos, hogy képzeletben a gyermek 

megküzd a gonosszal és le is győzi azt.  

Iskolánk tanulói, előkészítőtől a negyedig osztályig mind nagy lelkesedéssel, 

odaadással készültek erre a napra. Minden osztály mesét mutatott be, melyek tanulságát 

rajzzal is megjelenítette. A gyerekek megismerkedtek a szegény emberrel, a medvével, a 

királyfival, a rókával. Nevettek a mesék vicces jelenetein, és nagy tapssal jutalmazták az 

előadó társaikat. Minden résztvevő gyerek és pedagógus népmeséink mondanivalójával és 

tanulságával gazdagodott. 

 

Beck Tünde tanítónő 

Kaland, jókedv, előkészítő osztály… 

 

Az iskolakezdés minden kisdiák életében izgalmas történés. Az uzoni előkészítő 

osztályosok nagyon rövid idő alatt beilleszkedtek az új környezetükbe, megtalálták helyüket 

az iskolánk életében. Szívvel-lélekkel vettek részt a foglalkozásokon, és fülig érő mosollyal 

értékelték a tanórán kívüli tevékenységeket. 

Nagy izgalommal várták az első közös kirándulásunkat, amely Sepsiszentgyörgyön 

volt, a Bod Péter Megyei Könyvtárban, ahol mesét hallgattunk és kézműveskedtünk. A végét 

megkoronáztuk még egy sütizgetéssel is. 
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     Októberben még a szép napsütéses időt 

kihasználva kirándultunk Felső- 

Háromszékre, Csernátonba és 

Kézdivásárhelyre. 

 

 

     Olyan jó gyerekek voltak, hogy még a 

Mikulás bácsi is ellátogatott hozzánk 

december 5- én. 

 
Az adventi időszakban a gyerekek megörvendeztették a református híveket egy rövid 

műsorral a református templomban. Karácsonyra készülve mézeskalácsot sütöttünk, amelyet 

jóízűen elfogyasztottunk. A Tanulók Házánál Sepsiszentgyörgyön a papírszínházzal, egy 

japán mesemondó módszerrel ismerkedtek meg a kisdiákok. Március 8-án nagy szeretettel 

köszöntötték az előkészítősök anyukájukat, nagymamájukat, akik amúgy karácsony és húsvét 

előtt együtt a gyerekeikkel együtt készítettek karácsonyi díszeket, és írtak viasszal hímes 

tojást.  

 

 
 

Szalad Noémi tanítónő 
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Iskolanap 2018 

Műsor-Programok  

8:30 A meghívottak, vendégcsapatok, szülők fogadása a helyi kultúrotthonban 

9:00 Iskola zászlók bevonulása  

10.05 Ünnepélyes megnyitó  

 Népi-zenés-táncösszeállítás, előadják az I-IV osztályos tanulók 

     Fotópályázati munkák díjazása 

    Ábel Amerikában Tamási Áron írása nyomán, szöveges, táncos, zenés összeállítás, 

előadják az V-VIII osztályos tanulók, közreműködik az iskola tánccsoportja  

   Kórus 

 

11.00:  Kopjafa koszorúzás –Beke György emlékére községközpont 

 Pedagógusaink emlékére – iskolaudvar 

      –közreműködik az iskola kórusa    

 

11.30  Vetélkedők, előadások (helyszín:Tatrangi Sándor Általános Iskola)  

 

 Lélekrezdülések az  irodalomban-Hagyományőrzők : V-VIII osztályosok 

vetélkedője   

 Kneipp vízterápia – előadó Imelda nővér 

 Az erdő hangjai - interaktív foglalkozás V-VIII osztálynak meghívott előadókkal 

 British Quiz - V-VIII osztályosok interaktív angol nyelvű vetélkedő  

 Ábel játékai - interaktív foglalkozás 

 Művészettörténeti találkozások –  

 Utazás a lelkünk otthonában -előadó Bencze Mihály  

 Beke György emlékterem –kiállítás  

 Mesébe zárt élmény  – interaktív foglalkozás előkészítő-I osztály 

 Együtt kreatívan –üvegfestés II. osztálynak 

 Nemezeljünk – foglalkozás a III. osztálynak 

 Rügyfakadástól, lombhullásig - Hagyományőrzők I– IV. osztályosok vetélkedője   

 -interaktív foglalkozás román tagozat  

 

14:00-15:30 Ebéd-kultúrotthon  

15:30 Táncház -iskolaudvar  

17:00 Tombola –iskolaudvar  

 

Szerkesztők: Szabó Margit, Antal Zita 

Korrektúra: Kelemen Fruzsina, Veress Erzsébet 


