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bardócz Péter

A 2021-es Zajzoni Rab 
István-díjátadás

2021. október 10-én, vasárnap 
10 órai kezdettel, a brassói ma-
gyar evangélikus templomban, 
ünnepélyes istentisztelet kere-
tei között osztották ki, az idei 
Zajzoni Rab István-díjakat. Az 
istentiszteleten Ft. Tőkés László 
református püspök hirdetett 
igét. Tőkés László, arra hívta fel 
a szép számban jelenlévők fi-
gyelmét, hogy sajnos manapság 
önzőség uralkodik a világon és 
Európában az érdekek érvénye-
sülnek, de az irigység helyett az 
emberi szolidaritásnak kellene 
érvényesülnie. Isten igéje, arra 
ösztönöz, hangsúlyozta, hogy: 
„Cselekedjük a jót, és ne nézze 
ki-ki a maga hasznát, hanem 
mindenki a másikét.” Olyan 
kérdéseket is intézett a jelen-
lévőkhöz, mint: „Mi határozza 
meg cselekedeteinket? Vajon 
meddig terjed a mi hűségünk, 
áldozatkészségünk? Meddig 
megyünk el a szolgálatban?” 
Igehirdetésében, Zajzoni Rab 
István személyének és mun-
kásságának példáját hozta fel, 
kihangsúlyozva, hogy: „Előttünk 
egy nemzet sorsa áll. Előttünk 
Négyfalu, Hétfalu, és ugyanak-
kor Barcaság sorsa áll. Nehogy 
a szászok sorsára jussunk, mert 
ők már alig vannak itt közöttünk. 
Őrizzük meg hagyományainkat, 
szokásainkat, tartsuk rendben 
óvodáinkat, iskoláinkat, egyházi 
és civil intézményeinket” – mert 
annak ellenére, hogy most, 
öröm számára újra Brassóban 
lenni, ezen az ünnepségen (Tő-
kés László a pályakezdése idején, 
egykor a brassói református egy-
házközség segédlelkészenként 
tevékenykedett), az is eszébe 
jut, hogy milyen kegyetlen ál-
lapotként élte át, a gyönyörű, 
brassói központi református 
templom lebontását. Végezetül, 
arra buzdított mindenkit, hogy: 
„Legyünk készek munkálkodni, 
áldozatot hozni és közösségün-
kért cselekedni”, hisz ő is egész 
életét ennek szentelte.

Ezt követően, Koszta István 
evangélikus lelkész köszöntötte 
az egybegyűlteket. Ft. Tőkés 
László püspök urat méltatta, 
néhány személyes emlékkel is 
tarkítva. Az Úrvacsora osztás 
előtt, arra kérte az Urat, hogy 
mindannyian, a mindennapok-
ban csendesen, de tudatosan 
képviseljük Őt.

Az egyházi szertartást a Him-
nusz zárta, után a szervezők 
részéről, dr. Kovács Lehel István 
ismertette azokat a kritériumo-
kat, melyek szerint a 2006-ban 
alapított díjat minden évben 
kiosztják és ismételten kihang-
súlyozta, hogy a díjakkal cselek-
vésre biztatnak mindenkit.

Jani András, Zajzoni Rab Ist-
ván – Költői tanács című versét 
szavalta el, majd dr. Bencze 
Mihály egykori matematikata-
nár és főszervező méltatta az 
első díjazottat, Ft. Tőkés László 
püspök urat, ismertetve életét, 
munkásságát és eddigi díjait. A 
díj átvétele után Tőkés László azt 
mondta: „Annak ellenére, hogy 
a mai vezetőink csúfot űznek 
országunkból, (lásd nemrég a 
kormány is megbukott) van hi-
tem, hogy megkapaszkodjunk, 
és ezen fordítsunk, mert van 
időnk erre és ezen dolgozunk.’’

Ezt követően, Koszta István 
evangélikus lelkész méltatta a 
200 éves tatrangi templomot, és 
rövid részletet olvasott fel egy 
általa készített monográfiából. 
Gödri Alpár tatrangi lelkész a díj 
átvétele után, elmondta, hogy: 
„Ez a díj, a tatrangi csángó nép 
kitartásának a díja és arra figyel-
meztet, hogy felelősség rendbe 
tartani a templomot, hisz ez min-
denkor kutya kötelességünk.”

A következő díjazottat, dr. 
Bencze Mihály méltatta, ne-
vezetesen Florkievitz László 
bélyeggyűjtőt, bélyegtervezőt, 
aki többek között tíz Brassó-
ban rendezett bélyegkiállítás 
főszervezője, a Nemzetközi 
Olimpiai Bélyeggyűjtők tagja, a 

hazai bélyeggyűjtők elnöke és 
számtalan külföldi versenyen 
képviselte Romániát. A díjjal a 
kezében Florkievitz László el-
mondta, hogy a bélyeggyűjtés 
elsősorban kultúra és sok-sok 
történelem. Nagy öröm szá-
mára, hogy ezt lásd, díjazzák is, 
megköszönve a szervezőknek 
azt, hogy rá gondoltak e díj 
kiérdemlésére. Az idei díjazot-
tak sorát a Türkösben született 
Gödri Anna zárta, tojásírásért és 
csángó ruhák készítéséért, vala-
mint kitartó hagyományápoló 
munkásságáért. Dr. Kovács Lehel 
István méltatta. A díszoklevél 
és a díj átvételekor Gödri Anna 

elmondta, hogy: „Legjobb tudá-
sunk szerint, kötelezve vagyunk 
saját hagyományaink megőrzé-
sére. Külön köszönöm tanítóim-
nak, György Papp Margitnak, és 
Barkó Etelkának, hogy mindezen 
tevékenységeket elsajátíthat-
tam. Ez a díj pedig arra kötelez, 
hogy mindenképp folytassam a 
munkámat.” 

*
A díjkiosztáson, Jani András 

szavalata mellett, Bardócz Péter 
szívmelengető, magyar feldol-
gozású dalai is felcsendültek, a 
végén pedig, közös fotó és ter-
mészetesen televíziós és rádiós 
interjúk is készültek.

zAjzoni rAb iStván-díjátAdó, fotó: MAgdó iStván

dombI orsolya

25. Szent Mihály Napok
Idén szeptember 21–26. kö-

zött került megszervezésre a 
25. Szent Mihály Napok hagyo-
mányőrző fesztivál, Négyfalu-
ban. Ez a rendezvénysorozat a 
barcasági csángók egyik meg-
határozó összejövetele, ahol a 
fiatalok és idősebbek egyaránt 
megtalálják a számukra kedve-
ző programpontot. 

*
A szinte egy hetet tartó ese-

ménysort, egy játékesttel egy-
bekötött filmvetítéssel indítot-
tuk, ahol a Rossz versek című 
magyar vígjátékot nézhették 
meg az érdeklődők. A szerdai 

nap a borkedvelőkhöz szólt, 
u gyanis a Paprika bolt társszer-
vezésében egy borkóstolót tar-
tottunk, ahol a résztvevők az 
enyedi Plébános Pincészet bo-
rait ismerhették meg. Az ese-
mény akkora érdeklődésnek 
örvendett, hogy csütörtökön 
megismételtük. A négyfalusi 
Nőszervezet kezdeményezé-
sére elindult a Nőktől-nőknek 
című előadássorozat, amely 
első találkozójára a Szent Mi-
hály Napok keretén belül került 
sor. A sokak által ismert Czirjék 
Kati volt az est meghívottja.

(Folytatása a 2. oldalon.)
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HocHbauer Gyula

Ősök között hősök
(Néhány gondolat az idéni ha-

lottak napja elé)
Már több mint száz éve vége 

az I. világháborúnak. Ideje itt 
is a számadásnak. És a száma-
dás folytatásaként az eleinkhez 
méltó kegyeletnek, ami lelkünk-
ben működik, de közben ki is 
fejeződhet: a családban, meg 
különböző közösségi szinteken. 

E kifejeződés egyik meghit-
tebb formája a temetők sírem-
lékei, közösségi formái az em-
lékművek.

Bálint András adatai szerint 
52 első világháborús itthon el-
hunyt vagy hazahozott tízfalusi 
áldozat pihen. Kevés, csataté-
ren elhunytat hoztak haza elte-
metni, de Brassó tartalékos kór-
házában és járványkórházában 
(ahol a háború alatt 121 katona 
halt meg), Bácsfalu és Zajzon ki-
segítő kórházaiban elhunytakat 
itthoni temetőkben temették, 
akárcsak a sebeikben vagy harc-
téren szerzett betegségben 
meghaltakat. Ez utóbbi ese-
teket a kortársak számon tar-
tották, aminek köszönhetően 
kerülhettek Bálint András nyil-
vántartásába, de az ő sorsukat 
a seregüknél már nem  követ-
hették. Emiatt nem találhatjuk 
a nevüket a korabeli veszteség-
jegyzékekben. Közülük hánynak 
áll jelenleg síremléke? 

Négy, távoli csatatéren el-
hunyt hétfalusi emlékét őrzi itt-
honi temetőben síremlék.

A többi másfélezerért hol 
mond imát az utókor, a leszár-
mazottak halottak napján vagy 
hősök napján?

Hol lehet gyertyát gyújtani a 
Türkös határában elvérzett 30, 
többségében ifjú, máshol szüle-
tett honvédnek?

*
Igaz, van néhány emlékmű-

vünk: Hosszúfaluban, Türkösön, 
Tatrangon, Pürkerecen, Zajzon-
ban és Apácán A tatrangi „Eroii 
nemului 1914–1918” nevű em-
lékművön az 59 felsorolt sze-
mély neve között 12 magyaré 
is olvasható, akiken kívül még 
6 olyan románé, akik adataink 
szerint az osztrák-magyar had-
seregben szolgáltak. A többi-
nek fele a polgári anyakönyv 
szerint meghatározatlan he-
lyen és időben „tűnt el/esett el” 
a háborúban. Róluk gondolhat-
juk, hogy a román hadseregben 
szolgáltak.

A zajzoni román emlékmű 
pontosabb, ugyanis az 1916 és 
1918 között elesett hősökre vo-

natkozik, akik, valószínű, hogy 
mind a román hadseregben 
szolgáltak. 

A pürkereci emlékmű is tar-
talmaz három olyan nevet, 
amely az osztrák és a magyar 
veszteséglistákban az elesettek 
között és ötöt, amely a sebesül-
tek között szerepel. A többiek, 
valószínű, hogy a román hadse-
regben szolgáltak.

Az 1931-ben állított türkösi 
román emlékmű szakszerű-
en tesz különbséget az 1916 
és 1919 között, azaz a román 
hadseregben és „a más zász-
ló alatt” elesettek között. Az 
előbbi lajstrom 25, az utóbbi 
26 nevet tartalmaz. Az előbbi 
listáról háromnak a neve szere-
pel a hadifoglyoknál az osztrák 
veszteségjegyzékben, és egy a 
sebesülteknél, egynek a neve a 
türkösi polgári anyakönyvben. 
A többi a román hadseregben 
szolgált. Az utóbbi névsorból 
9 személyről van adat az oszt-
rák-magyar veszteséglistákon, 
noha az emlékműállítók szerint 
valamennyien az osztrák-ma-
gyar hadseregben szolgáltak. 

A hosszúfalu-felszegi román 
emlékművet az 1914 és 1918 
között elhalt 50 megnevezett 
hős emlékére állították. Közü-
lük 14 szerepel ebben a Száma-
dás adattárában (Bálint András: 
Számadás. Négyfalu, 2021.), 3 az 
osztrák-magyar adatokban, a 
többi a helyi polgári anyaköny-
vekben. 

Első világháborús magyar em-
lékmű csak Apácán, Krizbán, 
Türkösön és Bácsfaluban van, 
Pürkerecen pedig emléktábla. 
Az apácai kivételével valameny-
nyit 1990 után állították. Ezen 
nem nevezik meg a hősöket. 
A többin mind Bálint András 
veszteséglistája alapján történt 
a nevesítés, amit jelenlegi tudá-
sunk alapján kiegészíthetünk: 
az összességében 658 tízfalusi 
magyart több mint 1600-ra. 

Veres Emese Gyöngyvér tud 
a két világháború között meg-
alakult itteni I. világháborús hő-
sök emlékét ápolandó emlékbi-
zottságokról. Vajon miért nem 
sikerült akkor emléket állítani 
ezeknek a hősöknek szülőföld-
jükön?

*
1600 nevet mekkora emlék-

műre lehetne felírni?
De ezernyi utód, leszármazott 

lelkében éghet úgy a kegyelet 
lángja, hogy az összegezve bár-
mi kőnél többet érjen.

Kovács leHel István

Mesélő épületek
Felújították a négyfalusi ren-

dőrség épületét, és ebből az 
alkalomból közzétesszük törté-
netét. Tanulságos, hogyan ala-
kul egy-egy épület sorsa a tör-
ténelem forgatagában, mert 
bizony, a falak mesélnek, hisz 
sokat láttak, hallottak.

A Csernátfalu főterétől nem 
messze lévő épületet 1827-ben 
építette az Osztrák-Magyar Mo-
narchia Csernátfalu és Hosszú-
falu határára.

1827–1863 a lovas csendőr-
ség székháza volt, még ma is 
megvannak a pincék, beazono-
síthatók az istállók és raktárak. 
A falakba láncszemek, béklyók 
voltak beépítve. Az 1848-48-es 
szabadságharc idején is itt mű-
ködött a csendőrség.

1863–1874 között Brassó vár-
megye hétfalusi járásának a já-
rásbírósági székhelye volt.

1874–1902 között a hétfalusi 
erdészeti hivatal működött itt.

1902–1918 között ismét a já-
rásbíróság székhelye.

Az I. világháború és a trianoni 
békediktátum után 1918–1936 
között az új román állam járás-
bíróságának a székhelye lett.

1936–1946 között a csernátfa-
lusi jegyző lakása lett.

1946–1949 között a termelő-
szövetkezet irodáit költöztet-
ték az emeletre, a földszinten 
üzletek és raktárak voltak.

1949-ben kórházzá alakítot-
ták, 1950-ig itt működött a 
körzeti kórház, majd 1957-ig a 
szülészet. 1978-ig a négyfalusi 
városi poliklinika székhelye volt.

1978–2005 között a négyfa-
lusi rendőrség (milícia) székhe-
lye, majd 2005-től az Négyfalu 
municípium rendőrségének az 
épülete.

dombI orsolya

25. Szent Mihály Napok
(Folytatás az 1. oldalról.)
Ő Hétköznapi hatékonyság 

című interaktív előadásával 
segített a jelenlévő hölgyek-
nek, hogy miként osszák be 
eredményesen az idejüket. A 
pénteki napon került megün-
neplésre a Barcasági Csángó 
Alapítvány 30 éves fennállása, 
az eseményen az ünnepi beszé-
dek és az állófogadás mellett 
emléktáblát is avattunk. Az est 
zárásaként egy szabadtéri film-
vetítésre készültünk, amit saj-
nos a rossz időjárás miatt bent 
kellett megtartani, de ennek 
ellenére a résztvevők jól szóra-
koztak a Seveled című magyar 

romantikus vígjátékon. 
A szombati napot a hagyo-

mányossá vált Barcasági Foci-
kupával kezdtük, amit idén is-
mét Apáca csapata nyert meg. 
Ezúton is gratulálunk a fiúknak, 
ugyanis negyedik alkalommal 
bizonyultak a Barcaság legjobb 
focistáinak. A focikupával pár-
huzamosan a Barcasági Csángó 
Alapítvány udvarán javában 
zajlott a gyerekeknek szóló 
kézműves foglalkozás, ahol 
őszi díszeket készíthettek a ki-
csik, illetve tököt faraghattak, 
amivel részt vehettek az esti 
töklámpás felvonuláson. 

(Folytatása a 3. oldalon.)
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HlavatHy zsuzsánna

BCsA: 30 év a közösség 
szolgálatában

Ahogyan a jelen látja a múltat 
és a jövőt

Az 1990-ben megálmodott és 
1991-ben hivatalosan bejegy-
zett Asociatia Ceangăilor Bârsa, 
magyar nevén Barcasági Csángó 
Egyesület, de egy máig ki nem 
derített félreértés miatt ala-
pítvány néven ismert civil szer-
vezet 30 éves történetének és 
jövőbeli terveinek rövid ismer-
tetésére vállalkozom, mint a 
szervezet jelenlegi elnöke. 30 év 
távlatából visszanézni a kezde-
tekre, valamint a 30 évnyi tevé-
kenységre nem könnyű, kihívás 
és lehetőség mérlegelni, tanulni 
és fejlődni. 

Az alapítvány Négyfaluban ala-
kult 57 értelmiségi indítványo-
zására, azzal a fő céllal, hogy a 
Négyfaluban kialakuló középis-
kolai önálló magyar oktatásnak 
háttérintézménye legyen. A 
más erdélyi régiókban is létre-
jött egyesületek, alapítványok 
mintájára, fő célja volt bent-
lakást biztosítani a diákoknak, 
valamint a szükséges anyagi tá-
mogatást megszerezni az önálló 
magyar középiskola elindítására 
és működtetésére. 

*
Alakulását követően az első 

lépések közé tartozott a bentla-
kásnak szánt épület megvásárlá-
sa. A körülményekhez képest két 
ingatlant is sikerült megszerez-
ni, az egyik az akkori termelőszö-
vetkezetnek (CAP) az irodaháza 
volt, amelynek a megvásárlá-
sához az Illyés Alapítvány járult 
hozzá, a második pedig az iskola 
tőszomszédságában levő telek, 
amely a Márton Áron Kollégium-
hálózat része lett. Az épületek 
mindkét helyen nagyon rossz 
állapotban voltak. A javításokat 
a kevésbé rossz állapotban levő 
épületen kezdték el, amely az 
alapítvány tevékenységeinek a 
fő helyszíne (Zajzoni út 13 szám). 
Sajnos, a második telek számára, 
melyen egy roskadozó öregház 
áll, mai napig nem sikerült támo-
gatást szerezni, ugyanis itt az el-

végzendő munkálatok összege 
igen magas lenne. A többször 
felújított (utoljára 2012–2020 
között) központi ingatlan több 
éven keresztül szolgált bentla-
kásként (1996–2001, 2009–2010, 
2014–2015) az igénylőknek, de 
a diákok és a humánerőforrás 
hiánya, a nem megfelelő infra-
struktúra nem tette életképes-
sé ezt a többszöri próbálkozást. 
2004–2009 között egy nagyon 
hányavetett életszakaszon 
ment keresztül az egyesület, az 
épület állaga folyamatosan rom-
lott és 2009-ben már lakhatatlan 
állapotban volt. Az épületben 
2012 óta folyamatosan karban-
tartási és felújítási munkálato-
kat végeztünk, jelenleg lakható 
és 40 fő számára biztosít szállást 
ifjúsági szállónak megfelelő kö-
rülmények között. 

A bentlakás létrehozása és mű-
ködtetése mellett az alapítvány 
más feladatokat is ellátott. Leg-
több esetben, ahogy jelenleg is, 
a Zajzoni Rab István Középiskola 
háttérintézménye, de ugyanak-
kor nyitott és igyekszik a töb-
bi magyar iskolát és a magyar 
közösséget összességében tá-
mogatni. Az iskola számára jogi 
hátteret biztosít a támogatások 
esetén, amelyek helyi vállalko-
zók felajánlásaiból és pályáza-
tokból keletkeznek, igyekszik se-
gítséget nyújtani minden olyan 
területen, ahol jogilag szükség 
van rá, és ahol a segítségét kérik. 

Az oktatás mellett fontos sze-
repet vállal a közösségi progra-
mok szervezésében, ezekhez 
biztosítja a karbantartott hely-
színeket és az infrastruktúrát, 
valamint a humánerőforrást. A 
Szent Mihály Napokat számtalan 
alkalommal szervezték az ala-
pítvány udvarán, de ugyanez a 
helyszíne a Hétfalusi Ifjúsági Na-
poknak, a Karácsonyi vásárnak, 
Hagyományos Népi Mesterségek 
Ismertetésének, Március15-4Fa-
lu, illetve Október56-4Falu Moz-
góversenynek. 

(Folytatása a 4. oldalon.)

(Folytatás a 2. oldalról.)
Ezt követően az öt éve újjá-

alakult 059-es Zajzoni Rab István 
négyfalusi cserkészcsapattól 
volt hangos az udvar, ugyanis 
nyílt foglalkozást tartottak, aho-
vá bárki becsatlakozhatott. Ez-
zel párhuzamosan zajlott Bálint 
András: Barcaságiak az első világ-
háborúban című könyvének be-
mutatója, amit Hochbauer Gyula 
előadásában ismerhettek meg 
az érdeklődők. Délután a nép-
táncok kedvelői részt vehettek 
egy szabadtéri táncházon, amit 
Székely Hajnalka oktató vezetett. 
A KVAB együttes koncertje szó-
rakoztatta a szép számban ösz-
szegyűlt közönséget, majd a Vin-
tage Dolls magyarországi, 30-as 
40-es évek tánczenéit feldolgozó 
énekes trio volt az est fénypont-
ja. A koncerteket követően a fi-
atalok vették át az udvarban az 
uralmat, ugyanis egy szabadtéri 
buli kezdődött, amin Dj Dewil 
biztosította a talpalávalót. 

Vasárnap a Hosszúfalu-alszegi 
Evangélikus Lutheránus temp-
lomban tartották a hagyomá-
nyos Ökumenikus istentisz-
teletet, amely keretén belül 
elbúcsúztatták Daragus Endre 
lelkipásztort. A rendezvényso-
rozat fő attrakciója a hagyomá-
nyos szekeres felvonulás, amely 
során a virággal és népviseletbe 
öltözött táncosokkal feldíszített 
szekerek Háromfaluból, Hosz-
szúfalu-Felszegből és Bácsfalu-
ból indulva végig meneteltek 
Négyfalu főutján, majd Csernát-
faluban találkozva egyesültek és 
elindultak a Szent Mihály Napok 
fő helyszíne fele. Az udvarban 
közben kezdetét vette a sza-
badtéri majális, ahol a gyerekek 
vígan játszhattak az udvar első 
felében berendezett az Artéra 
Alapítvány népi játékaival, amíg 
a szüleik megcsodálhatták a kéz-
műves vásárt. A kürtőskalács és 
sültek illata lengette be a hely-
színt, amíg a háttérbe népze-
ne szólt. A színpadon fellépett 
a Kéknefelejcs helyi néptánc-
együttes, illetve a brassói Búza-
virág és meghívottjai, a szenti-
vánlaborfalvi L’Art Szentiván, a 
lécfalvi Nemere tánccsoport és 
a Zöld Fenyő Néptánccsoport, 
amely sepsiszentgyörgyi és kör-
nyékbeli fiatalokból áll. A fiata-
lok számára egy önkéntességről 
szóló workshopot tartottunk 
Sok kéz hamar kész! Önkéntes-
ség a 21. században címmel. Az 
előadás alatt a résztvevő fiatalok 
betekintést kaptak egy olyan 

önzetlen világba, ahol csak az 
kap, aki ad is. És azzal, hogy időt, 
munkát, gondolatokat és ener-
giát adsz, anyagiakat kizárva, 
rengeteg olyan érzést és tulaj-
donságot kapsz cserébe, amire 
a személy soha nem is gondolt 
volna. György Réka az önkén-
tesség határtalan lehetőségeit 
mutatta be a résztvevőknek, hi-
szen olyan csereprogramokról 
beszélt, amik nem csak orszá-
gunkban, de nemzetközileg is 
folyamatosan zajlanak és egyre 
jobban fejlődnek. Réka mellett 
Turóczi Ildikó volt az a személy, 
aki ezt a világot festette le a je-
lenlévőknek, de most nem a 
szervező szemszögéből, hanem 
a résztvevőéből. Ildikó többször 
is önkénteskedett ilyen és ehhez 
hasonló csereprogramokon, úgy 
Európában, mint Afrikában, és 
az ő meglátásairól, tanulságairól 
és tapasztalatairól szerzett így 
tudomást a hallgatóság. A prog-
rampont végén, minden résztve-
vő egy népszerűsítő ajándékcso-
maggal távozhatott: személyre 
szabott vászonszatyor, bögre, 
golyóstoll, kulcstartó és póló. Va-
sárnapról sem maradhattak el a 
koncertek, hiszen elsőként a sep-
siszentgyörgyi House Of Pione-
ers zenekar lépett fel, majd őket 
követte búcsú turnéjuk utolsó 
állomásához érve az Intim Torna 
Illegál együttes. 

Úgy gondoljuk idén is egy si-
keres rendezvénysorozatot zár-
tunk, ahol reméljük mindenki jól 
érezte magát és végre az időjárás 
is nekünk kedvezett, ugyanis a 
hétköznapi rossz idő ellenére a 
hétvégén ragyogó napsütésnek 
örvendhettünk. Köszönjük szé-
pen a szervezőcsapat és az önkén-
tesek fáradhatatlan munkáját, 
illetve a négyfalusi Polgármesteri 
Hivatal, a Brassó Megyei Sport- és 
Ifjúsági igazgatóság, a Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt., a Commu-
nitas Alapítvány és az RMDSZ,  az 
Aréna Sportcsarnok, a Marsipo, a 
BIBAS Group, a Naturali, a Paprika 
Bolt, a Piroska Panzió, a Fényes 
Vendéglő, a Cuginiz Vendéglő, 
az Unicspot, a Yurta, a Duotrac, a 
Presintex, a Cibin, a Moonwork, a 
Lenke Panzió, Szőts Tünde Imola, 
Balázs Tamás, és nem utolsó sor-
ban az Im’OK Advertising támoga-
tását. Ugyanakkor köszönjük mé-
diapartnereinknek is: a brassói 
Koronarádiónak, a Brassói Lapok-
nak, a Brassai Magyar Adásnak, és 
a Săceleanul-nak.

Reméljük jövőre ugyan ilyen 
szép számban találkozunk!

dombI orsolya

25. Szent Mihály Napok

2021. oKtóber 14.
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4. oldal H é t F a l u

Kézművesség, zene, tánc, 
minden, ami hagyomány: a ma-
gyar népművészet ünnepe a 
Budai Várban

Még meg sem nyílt hivatalosan 
Magyarország 35. legnagyobb 
népművészeti fesztiválja, ahol a 
főszerep a kézművesek munká-
it felvonultató vásáré, de a kiál-
lított hétfalusi csángó viselet (a 
hámosrokolya és a mai ünnepi 
viselet, a dészűvel leszorított 
sárig cérnás férfiing) vonzotta 
a tekinteteket, a kösöntyű és a 
bogláros öv számtalan érdeklő-
dő figyelmét felkeltette. Hogy 
éppen kik viselik, és hol van a 
Barcaság, azt igen kevesen tud-
ták. Már néhány évvel ezelőtt 
a budapesti Turizmus Expon is 
hallottunk érdekes válaszokat, 
most is volt, aki a Székelyföld-
höz, a Partiumhoz vagy éppen 
Észak-Magyarországhoz kötötte 
a régiót. Ráadásul azt is tapasz-
talnunk kellett, hogy a velünk 
szomszédos pavilonok erdélyi 
árusai sem igazán tudták, hogy 
merről származunk, pedig Szé-
kelyudvarhely és Hétfalu között 
nincs is olyan nagy távolság. A 
magyar államalapítás ünnepén, 
azaz augusztus 20-án megnyíló 
rendezvényen Czimbor Izabella 
népi szövőnknek, a Barcasági 
Csángó Kézművesek Egyesüle-
tének vezetőjének, Hlavathy 
Zsuzsannának, a Barcasági Csán-
gó Alapítvány elnökének, va-
lamint Antal-Bíró Eszternek 
nemcsak a termékeket kellett 
kínálni, bemutatni, hanem a ré-
giót is ismertetni, kíváncsi kér-
désekre válaszolni.

A barcasági pavilon termékkí-
nálata igen színes volt. Czimbor 
Izabella hagyományos szőttesei 
és viseleti darabjai mellett ott 
voltak azok a kiegészítők, ame-
lyek a hagyományos csángó 
minták felhasználásával készül-
tek, valamint Bereczky Doroty-
tya szőttes törlői. Gödri Anna 
és Fejér Jolánka gyönyörű írott 
tojásokat küldött, amelyeket 
Nagy István fűzfakosaraiban kí-
náltunk. Nagy Klára gyöngyfűző 
ékszerei között is megtaláltuk 
azokat, amelyekre szőtteseink 
vagy varrottasaink mintáit ül-
tette át, akárcsak Szász Anikó 
a karácsonyi gömbökre. Szász 
Anikó és Orbán Timi szalvétatar-
tói az egykori csángó bútorok 
világát idézték, Csukás Károly 
alkotásai közül sem hiányzott 
a boricás legények lapockája. 
A viseletek Gödri Anna és Czim-
bor Izabella, a kösöntyű és az 

veres emese GyönGyvér

Mi is ott voltunk!

öv Sipos Gaudi István munkáját 
dicsérte.

A Pro Terra Barcensis régió-
ismertető-program keretében 
készült kiadványaink nemcsak 
magyar nyelven fogytak, hanem 
román anyanyelvű vásárló is ör-
vendett szőttes mintáinknak. A 
Horger-meséskönyvek kapcsán 
természetesen ott volt az elma-
radhatatlan kérdés: „az a Hor-
ger?”, azaz a professzor, aki elta-
nácsolta József Attilát a szegedi 
tudományegyetemről. A versbe 
foglalt tanár brassói tevékeny-
sége azonban alig ismert. Bálint 
András monográfiájából vagy a 
Barangolás a Barcaságon című 
kötetből sem kellett túl sokat 
visszacsomagolni. 

A vásár természetesen jó le-
hetőség volt arra is, hogy a 
Barcaságról elszármazottak is 
felkeressék standunkat, hogy 
kicsit hazatekintsenek, vagy 
rég látott barátokkal, rokonok-
kal találkozhassunk. A buda-
pesti Mesterségek Ünnepének 
három napja egy új bemutat-
kozási lehetőséget jelentett a 
magyar fővárosban, amelyet 
köszönünk a Népművészeti 
Egyesületek Szövetségének, 
valamint a székelyudvarhelyi 
Artera Alapítványnak, illetve 
amelynek költségeihez a Csoóri 
Alap pályázata járult hozzá. A ta-
pasztalatok pedig újabb ötlete-
ket és terveket szültek, ám ezek 
csak akkor megvalósíthatóak, 
ha fiataljaink is megtanulnak hí-
mezni, varrni, szőni, gyöngyöt 
fűzni, hogy gazdag mintakin-
csünket hagyományos és alkal-
mazott formában a jövőben is 
bemutathassuk.

(Folytatás a 3. oldalról.)
Saját programjai közé tartozik 

a tojásírás éjszakája, a könyvbe-
mutatók, az Osztályszellem-díj, 
a kerekasztal beszélgetések, a 
továbbképzők, valamint a leg-
újabb és egyben talán a legsi-
keresebb a gyerekeknek szóló 
nyári napközis tábor. A 2016-ban 
elindított Pro Terra Barcensis 
projekt keretében kiadott há-
rom tematikus naptárt, három 
Barcasági füzetet, két régiót 
népszerűsítő katalógust, vala-
mint rész vett háromszor a Bu-
karesti Nemzetközi Turisztikai 
Kiállításon, kétszer a Budapesti 
Nemzetközi Turisztikai Kiállítá-
son, bemutatkozott kétszer a 
Hagyományok Házában Buda-
pesten, egyszer Brüsszelben, és 
egyszer Berlinben a világméretű 
Turisztikai Kiállításon. Létrehoz-
ta a Barcaság egyetlen honlapját 
(www.terrabarcensis.ro). 

Mondhatni, hogy jelenleg te-
vékenységi köre igen változatos 
és eredményes, de mindez nem 
indult volna el azok a személyek 
nélkül, akik 30 éve mertek egy 
nagyot álmodni. Szeretném név 
szerint felsorolni az alapító ta-
gokat, akiknek köszönjük, hogy 
ez a közösségi mozgalom létezik: 
Antal László, Bálint András, Barkó 
András, dr. Barkó András, Barkó 
Etelka, Barta Judith, Dr. Binder 
Pál, Borcsa-Bodolai Gyula, Cior-
nei István, Daragus Endre, Deák 
János, id. Domokos Jenő, Erős 
József, Farkas Gyula, Fischer Pi-
roska, Fodor Levente, Gajdó Zol-
tán, Gellérd Lajos, Ghimpețeanu 
Éva, Gödri János, Grigercsik Ilo-
na, Gyenge András, Gyulai-Nagy 
Árpád, Hochbauer Gyula, Incze 
Lajos, Jakab Mihály, Jónás And-
rás, Juhász Péter, Keresztes Éva, 
Kiss Ibolya, Kiss Jenő, Kiss Zol-
tán, Koszta István, Kovács Előd, 
Kovács László, Kovásznai Miklós, 
Köpe Ilona, Liehn Lenke, Lőrincz 
Ilona, Dr. Magdó János, Magdó Já-
nos, Máthé Károly, Miklós Ibolya, 
Molnár Árpád, Nagy János, Saj-
ter Laura, Simon András, Simon 
Enikő, Simon-Tunyogi András, 
Szász-Bacsó István, Szmazenka 
Zoltán, Szász András, Szén Jolán, 

Török András, Török László, Veres 
Károly, Veres Melinda.

Az alapítvány első elnöke Si-
mon András (1991–1992) taní-
tó volt, utána követte Nagy 
Béla (1992–1994), Antal László 
(1994–1995), Juhász Péter (1995–
1998, 1998–2002), Tóthpál Dávid 
(2002–2009), Ionas Andras (2010–
2014), Rab István (2014–2015), 
ifj. Domokos Jenő (2015–2018), 
Hlavathy Zsuzsánna (2018–2020, 
2020– jelenleg). 

Mindazok, akik mint elnökök, 
alelnökök, titkárok, ügyintézők, 
és tagok részt vettek több-keve-
sebb munkával abban, hogy az 
alapítvány létrejöjjön, működ-
jön és túlélje a megpróbáltatá-
sokat, kiemelten egy nagy kö-
szönetet érdemelnek. Hálásak 
vagyunk nekik. 

Köszönjük mindazon támoga-
tóknak, akik az évek folyamán 
az iskola és az alapítvány mellé 
álltak, támogatásaik révén biz-
tosították a dolgok eredményes 
előre menetelét. 

A Szent Mihály Napok kere-
tében megszervezett 30 éves 
ünnepség alkalmával, amelyet 
a Bethlen Gábor Alap Zrt. és a 
Communitas Alapítvány támo-
gatásával szerveztünk meg, egy 
emléktábla elhelyezésével tisz-
telegtünk az egykori alapító ta-
gok előtt. 

Hogy a sikerek lehettek volna 
kiemelkedőbbek, a megvalósítá-
sok eredményesebbek, minden 
bizonnyal, de itt a Kárpát-kanyar 
szórványmagyarsága ezt tudta 
felmutatni. Hogy a beszámolóm 
lehetne részletesebb, kritiku-
sabb vagy dicsérőbb, elképzel-
hető, de sajnos a szórványban 
mindig is kevés volt és egyre ke-
vesebb a közösségünk megma-
radásáért tevékenykedő egyén. 
Inkább tiszteljük és értékeljük 
munkájukat, segítsünk, amiben 
csak tudunk, de semmiképpen 
ne tapossuk őket a földbe, és ne 
ítélkezzünk felettük. 

Mivel a 30 év nagyon hosszú, 
ezért célzottan nem emeltem ki 
neveteket, támogatókat, mert 
nem szerettem volna bárkit is 
kihagyni. Mindenkit közös érdek 
vezérelt, és Isten áldása legyen 
mindenki további életén.

Ami pedig a jövőbeli terveket 
illeti, vannak.

Nem adjuk fel, csak legyen em-
ber, kitartás, egészség és anyagi 
forrás azok megvalósításához, a 
munka folytatódik.

HlavatHy zsuzsánna

BCsA: 30 év a közösség 
szolgálatában

XXvii. évf. 10. száM


