


Kedves érdeklődő diákok!

Mit jelent számunkra ez az iskola?

Egy olyan közösségi „oldal”, ahol valós, nem pedig rejtett énedet 
mutathatod meg. Ahol igazán Te lehetsz! Ahol percenkénti szelfidet 
rögtön lájkolják iskolatársaid tekintetei. Ahol igazi választ kapsz arra, 
hogy milyen is vagy Te valójában. Ahol barátaid száma alacsony 
ugyan, de segítőkészségük azonnali. Ahol a szmájlik arcai külön-
bözőképpen mozognak, miközben mosolyognak rád. Ahol megosztá-
saidat valóságmérő tekintetek és mozdulatok révén értékelik. Ahol 
találkozhatsz olyan felnőttekkel, akik szintén voltak diákok vala-
mikor egy iskolában. Ahol törődnek veled, aggódnak érted. Ahol az 
offline módban döntheted el, hogy saját fejlődési ritmusodnak megfe-
lelően ifjúvá válsz-e? Ahol nemcsak tanítanak, hanem tanulni 
tanulsz! Ahol az együtt eltöltött időt bitcoinnal azonnal magabiz-
tosságra, elismerésre, és önazonosságtudatra válthatsz. Ahol igazi, 
életre szóló élményeket szerezhetsz diákoktól és tanároktól egyaránt 
arról, hogy milyen ebben az évszázadban DiákEmbernek lenni. 

Győződj meg róla!
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igazgató
Székely Melinda



A négyfalusi magyar oktatásról
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éves múltra tekint vissza a négyfalusi magyar 
oktatás. 

Johannes Honterus, a nagy brassói reformátor 
meglátogatta az akkori Hétfalu egyházközségeit, 
és megjegyezte, hogy Csernátfaluban, Hosszúfa-
luban és Pürkerecen már működött az egyház 
mellett iskola is. Csernátfaluban az iskola azon a 
helyen volt, ahol jelenleg is áll iskolánk egyik 
épülete. 

elindult a magyar középiskola a helyi magyar 
közösség akarata és igénye szerint.

felvette a Zajzoni Rab István Középiskola (Liceul 
Teoretic „Zajzoni Rab István”) nevet a tehetséges 
barcasági költő tiszteletére.

ZAJZONI RAB
SZOBOR
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A négyfalusi oktatás jelene

Négyfaluban körülbelül 6200 magyar 
él, amelyhez hozzáadható a környező 
falvakban élő szórvány–magyar 
közösség is. Ennek a lakosságnak, a 
barcasági csángóknak sajátos múltja, 
történelme és értékes, egyedülálló 
hagyománykincse van.

Iskolánk lehetőséget nyújt nemcsak a 
helybeli magyar gyermekeknek, 
hanem a környékbelieknek (Tatrang, 
Zajzon, Pürkerec, Keresztvár, Apáca, 
Ürmös, Barcaújfalu, Bodola, Krizba, 
Brassó) is az anyenyelven való 
tanuláshoz, az ingyenes bentlakáshoz 
és ösztöndíjakhoz.



Amit ajánlunk

Óvoda, elemi és gimnáziumi oktatás 
– előkészítő, I–VIII. osztályok.

Középiskolai oktatás: természettudományok szak, 
reál profil – IX–XII. osztály.

Modern és jól felszerelt tantermek: videóvetítő, 
okostábla, laptopok és más eszközök.

Ösztöndíjak: szociális ösztöndíj, érdemösztöndíj 
(300, 250, 200, 150 lej), Bálint Robi-díj a legjobb 
reálos diák számára (300 lej), Soós Iza-díj, Négyfa-
lu Polgármesteri Hivatala által biztosított 
ösztöndíjak, jó tanulmányi eredményekért külföl-
di utazás a Hétfalusi Magyar Művelődési Társaság 
támogatásával. 
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Három épületünk van: a kisebb épületben tanul-
nak az I–IV. osztályosok, a főépületben az 
előkészítő osztály és az V–XII. osztályok, illetve 
külön épületben működik az óvoda. 

Ingyenes bentlakás a nem négyfalusiak számára.
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Személyesen ismerjük egymást, diákok és tanárok is, így igazi 
közösséget alkotunk, amelyben mindenki megtalálja a helyét, ahol te is 
elfogadásra és barátokra találsz.

Miért több, mint iskola?

KÖZÖSSÉG

A kis osztálylétszám szorosabb összetartást, közvetlenebb hangulatot, 
nagyobb odafigyelést biztosít.

ÖSSZETARTÁS

Parkosított kert, tágas zöld udvar, egy kellemes, természetközeli 
környezet vár.

EGÉSZSÉGES KÖRNYEZET

Ösztöndíjat biztosítunk, ha kertrendészet, marketing vagy informatika 
szakon szeretnéd folytatni egyetemi tanulmányaidat.

TÁMOGATÁS

Csatlakozhatsz a diáktanácshoz, ahol kreatív ötleteiddel hozzájárul-
hatsz az évi mozgóverseny vagy más rendezvény szervezéséhez.

DIÁKTANÁCS

A szentgyörgyi és a brassói színház előadásaira ingyenes bérlet.
AKTÍV KULTURÁLIS ÉLET



Amire mind büszkék vagyunk
Számunkra
az eredményesség

ISMERNI A JÓT
felismerni azt, amit én megtehetek

ISMERNI A KÖRNYEZŐ VILÁGOT 
felismerni a szerepemet benne

ISMERNI ÖNMAGAM 
elismerni a másságot

Boldog iskola vagyunk

Természetbarát iskola vagyunk

A román állam kiemelten 
támogatott iskolája vagyunk

A magyar állam kiemelten 
támogatott iskolája vagyunk



a helyi hagyományok megőrzésé-
ben: szokások, népi mesterségek, 
népművészet, népköltészet, néptánc.

Szerepet vállalunk

azokkal a még alkotó népművészek-
kel (szövőnő, fafaragó, tojásíró), akik 
jól ismerik ezeket a hagyományokat, 
szokásokat, akik még gyakorolják az 
ősi mesterségeket. 

Együttműködünk 

a tanulókat bevonva, azokat a tár-
gyakat, dokumentumokat, amelyek 
gyökereinket igazolják, valamint 
megéljük hagyományainkat – mese-
mondás, farsangtemetés, tojásírás, 
szövés, néptánc, népi mesterségek.

Felkutatjuk, összegyűjtjük, 

Légy te is éltetője hagyományainknak!

Amivel többek vagyunk



Amiért többek vagyunk

Óvodásoknak
normál, 4 órás és hosszabbított, 
8 órás program.

Ingyenes délutáni program 
minden előkészítő, I–IV. osztályos diák számára: órák után 
meleg ebédet kapnak és pedagógus segítségével készülhet-
nek fel a következő tanítási napra, illetve készségfejlesztő 
játékokat és programokat szerveznek a gyerekeknek. 
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Alsó tagozatosoknak
természetbarát kör, bábozás, 
néptánc, sakk-kör, kézműves 
foglalkozás.

Középiskolásoknak ROSE-program
Gyakorlati készségfejlesztő és fel-
zárkóztatást biztosító program, 
tanulást segítő programok és 
eszközök a diákok számára, például 
laptopok. 

Az alapítvány, a diáktanács, a tantestület és a szülők együtt-
működésével összeállított opcionális tevékenységek.



Önkéntesség

Segítségnyújtással

Hogyan?

Az alsó tagozaton működő ingyenes délutáni programon és más rendez-
vényeken önkénteskedhetsz.

Önkéntességedről igazolást kaphatsz a Barcasági Csángó Alapítványtól, 
amely hasznos eleme lehet személyes tapasztalati gyűjteményednek, 
portfóliódnak.  

Amit tehetsz, amivel több lehetsz

Szolidaritással





Az iskolától gyalog 15 percre, 2 buszmegálló távolságra 
korszerűsített épület várja a magyarul tanulni vágyókat.

Az épület belső udvarral, zöldövezettel, könyvtárral és 
számítógépekkel berendezett közösségi teremmel, jól 
felszerelt hálószobákkal, konyhával, fürdőszobákkal 
rendelkezik. 
A szobák tágasak és kényelmesek. A fiúk és lányok 
külön épületrészben laknak, minden szobának külön 
fürdőszobája van, a szobában emeletes ágyak, 
szekrények és asztalok vannak székekkel. 
Mindkét részen külön mosógépet használhatnak a bent-
lakók. Közös tanulóterem és konyha áll rendelkezésükre, 
ahol elektromos sütő és sütőlap, hűtők, mikrohullámú 
sütő és több más eszköz is található. 

A Gillich Fülöp Evangélikus Diákotthont a négyfalusi 
Via Barcensis Egyesület működteti, illetve a Bethlen 
Gábor Alap támogatásának köszönhetően tudnak 
ingyenes szolgáltatást nyújtani. 

Ingyenes diákotthon

Amiért az OTT-HON-OD lehet



Természettudatos nevelés

A 21. század embere keresi, hogy visszataláljon a természethez, hogy a 
természettel összhangban éljen. Iskolánkban mi sem könnyebb, hiszen 
a zöld udvar és a parkosított gyümölcsös természetes, barátságos, 
egészséges környezetet biztosít diákjainknak. 
Környezetünket tudatosan tiszteljük.
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Természetbarát kört működtetünk
madáretetés, komposztláda készítése és használata.

Együttműködünk
a Román Madártani Intézettel (SOR). 

Megünnepeljük 
a május 22-ei biodiverzitás napját.



Testvériskolánk a kisújszállási Illéssy Sándor Gimnázium, Szakgimná-
zium és Szakközépiskola, akikkel a Határtalan Program keretén belül 
folyamatos cserekapcsolatot valósítunk meg. Évente iskolánk diákjai 
Kisújszállásra, az Illésy Sándor Gimnázium diákjai pedig hozzánk 
látogatnak. 

Ugyanakkor a Diáktanács élő kapcsolatot tart fenn a megye magyar 
tannyelvű iskoláival.

Élő nemzetközi kapcsolatok

Amivel többek vagyunk
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A közösség életében

Nyitottak vagyunk a Te kezdeményezéseidre is!

Élő kapcsolat
a Hétfalusi Magyar Ifjúsági Klubbal, a Romániai Magyar 
Cserkészszövetséggel, a 059 Zajzoni Rab István Cserkész Csapattal, a 
Hétfalusi Magyar Művelődési Társasággal és a Barcasági Kézműves 
Egyesülettel.

Szerepet vállalunk
tanárok és diákok is a helyi események szervezésében: Hétfalusi 
Ifjúsági Napok, Szent Mihály Napok, Karácsonyi Vásár.

Részt veszünk 
interaktív versenyeken: Herman Ottó Kárpát-medencei Biológia 
Verseny, Bölcs Diákok verseny, Teleki-virág Biológia és 
természetvédelmi versenye, Laborkukac diákvetélkedő, irodalmi, 
anyanyelvi és matematikaversenyek, sportversenyek.

Együttműködünk
eredményesen a szülőbizottsággal.

Jelen vagyunk



Diáktanácsunkról azt is kell tudni, hogy egy összetartó, lelkes csapat, amely 
a diákság mellett áll. Több évi aktív részvétel után már a tagok lelkéhez nő a 
ZRIK DT és második családnak tekintik, hiszen ami itt történik, azt szeretet, 
elfogadás és buzgóság jellemez.

Diáktanács

bulikat

filmestéket

játékesteket

számháborúkat

mikulásozást

szánkóversenyt

Március 15-4falu mozgóversenyt

Október 23-4falu mozgóversenyt

különböző világnapok ünneplését

Iskolánk diáktanácsa a diákok jogainak védelme és szórakoztatása érdeké-
ben jött létre. 

A diákoknak szervezünk foglalkozásokat, rendezvényeket:



Barcasági Csángó Alapítvány

Az iskola háttérintézete. 1991-ben alakult a helyi értelmiségiek 
kezdeményezésével. 2012-ben újraszerveződött és igyekezik hatékonyan 
támogatni az iskolát: igény szerint bentlakást biztosít – akár 20 diák 
számára is, anyagiakkal és humánerőforrással segíti az iskola működését, 
besegít a diáktanács tevékenységébe és aktívan részt vállal a helyi kulturá-
lis élet szervezésében.

Honlapunk: www.barcasagicsangoalapitvany.ro
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OKTATÁS IDENTITÁS ÁPOLÁS HAGYOMÁNYÁPOLÁS NÉPSZERŰSÍTÉS



Az iskola számomra az a hely volt, ahol mindig támogató közegre találtam. 
A kisebb létszám, az iskola közelsége, a nagy kert és a sok tevékenység csak egy pár 
előnye az iskolának, ugyanis szerintem jóval fontosabb egy olyan közösség, ahol 
mindenki megtalálja a helyét és ki tudja bontakoztatni szárnyait. Ez az a hely, ahol 
mindenki számít és mindenkire számítanak a közös ‚,kaland’’ során.
Dombi Orsolya
diákunk 2014-2018 között

A kisebb létszámú osztályban jobban megismertem társaimat, így hamarabb tudtam 
barátkozni. A minőséget kerestem a barátokban, nem a mennyiséget. A létszám 
tanulási szempontból is előnyt jelentett, mivel a tanároknak több időt tudtak ránk 
szánni egyénileg. Azért is jó zajzonisnak lenni, mert közel van az iskola, így több idő 

jut olyan tevékenységekre, amelyeket szeretünk és amelyekben fejlődni akarunk.

Székely Csongor
diákunk 2016-2020 között

A legmaradandóbb emlékem a folyamatosan támogató közösség. Kis közösség lévén, 
diáktársaimmal is szoros kapcsolatot ápoltunk, nem hagytunk senkit sem tengődni 
a sor végén céltalanul. Közösségépítésben is jeleskedtünk. A diáktanács keretein 
belül tanultam meg, hogy tennünk kell magunkért, és rengeteget fejlődhettem 

személyes szinten egyénként. A hatalmas iskolakert csak a hab a tortán! 

Sipos Emese
diákunk 2014-2018 között

Az iskola központi szerepet játszott a személyiségem alakításában. Tanáraim 
odaadással formálták mindannyiunk tudását, mindenkinek a saját szükséglete 
szerint. A tantervi anyag részletes átadása és megértetése mellett igyekeztek 
emberségre tanítani, hogy majd az iskolán kívüli életben is megálljuk a helyünket. 
Szerettem iskolába járni, örvendek, hogy részese lehettem annak a nagy családnak, 
ami a Zajzoniban kialakult. Büszke vagyok rá, hogy ZRIK-es diák voltam!
Székely Zsófia
diákunk 2014-2018 között
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Légy része Te is a zajzonis közösségnek!



Az otthon az az érzés, amikor tudod, 
hogy jó helyen vagy. Az otthonos az, 
amikor körülötted minden ismerős. Az 
otthoni, amikor legfeljebb tizenöt 
percre lakom tőle.  Ilyen érzés volt a 
Zajzoni Rab István Középiskolába 
járni. Mintha otthonról haza mennék 
minden reggel.

Kovács Apolka Eszter
diákunk 2016-2020 között

A mi iskolánk egy olyan hely, ahova 
szívesen jártam ovis koromtól a 
ballagásomig. Jól felkészült tanáraink 
voltak, akik sorsunkat irányítva 
engedtek utunkra, nekik köszönhetjük 
az alapjainkat, amire építhetünk. 
Összetartó osztályközösségek, a 
diákok érdekeit szolgáló diáktanács, 
szép, felújított épületek, nagy zöld 
terek várják a diákokat.

Kiss-Istók Dávid
diákunk 2016-2020 között

Azért választottam a ZRIK-t tanul-
mányaim folytatására, mert ennél 
szebb és befogadóbb iskola nincs. Itt 
tárt karokkal várnak, akár kint is 
tanulhatsz a szabadban, a friss 
levegőn. Hosszú távra szóló kapcsola-
tokat alakíthatsz ki diákokkal és 
tanárokkal is. Várunk téged is, légy 
része a zajzonis közösségnek!Köpe Marika

X. osztályos tanuló

A ZRIK tökéletes választás főleg azok 
számára, akik a természettudományok 
iránt érdeklődnek. Kis létszámnak 
köszönhetően a kötelék sokkal szoros-
abb közöttünk, pozitívumnak tartom, 
hogy mindenki ismer mindenkit. Sok 
lehetőséget ad az iskola, szép teljesít-
ményeket érnek el a diákok, így 
jutalom kiránduláson is részt vehet-
nek. Csatlakozz te is közösségünkhöz!

Bartos Király Júlia
XI. osztályos tanuló

A Zajzoni befogadott és még egy 
otthont varázsolt nekem. Odaadó 
tanárokkal voltam körülvéve, akik 
nem csak tudást, hanem emberséget is 
tanítottak. A Diáktanács volt a máso-
dik családom. A legjobb iskola! És 
nemcsak, hanem közösség, család, 

otthon. Több, mint iskola.
Gosuly Kinga

diákunk 2013-2017 között

Pedagógusaink jó kapcsolatot ápolnak 
a diákokkal, igyekeznek érthetően és 
élvezhetően leadni le a leckéket. A 
diáktanácsosokkal tevékenységeket 
szervezünk és együtt szórakozunk. Az 
épületet és tantermeket igyekeznek 
újítani, hogy egyre szebb környezetben 
tanulhassunk. Egy aktív iskola 
vagyunk, ahol befogadó, szerető 

emberekre találsz.
Antal-Biro Eszter

XI. osztályos tanuló

Azért vagy a világon, hogy itt OttHon légy benne!



Liceul Teoretic Zajzoni Rab István Középiskola
Az iskola és a bentlakás épülete előzetes 

egyeztetéssel látogatható.

Szerkesztő felelős: 
Hlavathy Zsuzsánna

Kiadás: 2021

Támogató:

Elérhetőségek

zajzoni_rab_istvan@yahoo.com

www.liceulzajzoni.ro

Instagram: zajzonirabistvan

Négyfalu, Săcele, Brassói sugárút 107. szám, 
Bulevardul Brașovului nr. 107, 505600 

0040268274190

WhatsApp: 0040787673985

Facebook: liceul.zajzoni.kozepiskola

„Ennek a népnek élnie kell, 
tehát az iskola állani fog!”
Trefort Ágoston


