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VI. Kisbakancs-minitábor 
Négyfaluban

Már a tavaly késő ősszel meg-
ejtettük e minitábor helyszíné-
nek szemléjét. Szász Ágnes, a 
brassói EKE oszlopos tagjának 
fejéből pattant ki az ötlet, hogy 
Négyfalu határában szervezzük 
meg az eseményt. Segítő szán-
dékát kitörő örömmel fogadtuk, 
hiszen már régóta ismerjük sze-
mélyét és különleges szervezési 
munkáját. A minitábor közeled-
tével dr. Kovács Lehel István, az 
országos EKE elnöke is mellénk 
állt és munkájának köszönhető-
en igen érdekes programot állít-
hattunk össze. Már itt az elején 
köszönjük mindkettőjüknek a 
kisbakancsosok nevében a szak-
szerű hozzáállást.

Idén a Kisbakancs-táborba 
az ifjúságot is bevontuk, külön 
programpontokat szervezve a 
14–35 éves korosztálynak. Júni-
us 21-én délután találkoztunk 
a Piatra Netedă panziónál, ahol 
kincsvadászatra és szabadu-
lós szobára emlékeztető játék 
keretében ismerkedhettünk az 
önkéntességgel. A Kovács Lehel 
István tervezte játékban tizen-
kilencen vettek részt, többnyire 
a négyfalusi Zajzoni Rab István 
Középiskola, valamint a brassói 
Áprily Lajos Főgimnázium diák-
jai. Öt háromtagú és egy négy-
tagú csapatot alakítottak ki a 
résztvevők, majd minden csapat 
kézhez kapta az induló csoma-
got, amely egy térképet, rövid 
leírást, különböző kellékeket 
és egy indulókártyát tartalma-
zott. A csapatok jó másfél órán 
keresztül a közeli erdőben ro-
hangáltak, helyszíneket keres-
tek, rejtvényeket oldottak meg, 
és egyre többet tudtak meg az 

önkénteskedésről. A feladatok 
úgy voltak összeállítva, hogy 
egy kártyáról el kellett olvasni 
egy önkéntességről szóló részt, 
majd rejtvény következett belő-
le, a rejtvény megoldása pedig a 
következő helyszínt jelölte meg. 
Volt keresztrejtvény, kódfejtés, 
mindenféle betű- és szórejtvé-
nyek, kirakósok, matematikai, 
logikai rejtvények, s a csapatok-
nak rá kellett jönniük, hogy csak 
akkor fejezhetik be sikeresen a 
játékot, ha nem versengenek, 
hanem együttműködnek.

A sikeres játékot beszélgetés, 
kiértékelés követte, a résztve-
vők könyvjutalomban és okle-
velekben részesültek, valamint 
elfogyaszthatták a jól megérde-
melt vacsorát.

*
Másnap 13 helybéli várta a 

panziónál a Sepsiszentgyörgyről 
érkező kisbakancsos csapatot, 
előkészítve a regisztrációnál az 
ajándékokat: hátizsák, sapka, 
kitűző, az Encián folyóirat leg-
utolsó lapszáma, hűtőmágnes 
várt mindenkit, a gyerekek pedig 
egy hangyafarm természetis-
mertető játékot is kaptak. 

A kisgyerekes ifjú szülők júni-
us 22-én, szombaton reggel gyü-
lekeztek Négyfaluban, a Malom 
utca elején. Itt verődött össze 
a 61 fős csapatunk: 31 gyerek, 
18 ifjú szülő, 12 felnőtt. Együt-
tesen autóztunk fel a település 
határában levő Piatra Netedă 
panzióhoz, ahol eseményünket 
terveztük megtartani. A házban 
lakók elfoglalták szálláshelyü-
ket, a többiekre a sátorhúzás 
várt. Közben megreggeliztünk 
saját csomagunkból és készül-

tünk a program megkezdésére. 
Az időjárás velünk tartott, azon-
ban az előző napok esőzései és 
az előrejelzések arra utaltak, 
hogy készüljünk fel a rosszabb 
időre is. Túravezetőink már 
vártak ránk a panzió előtt. Reg-
man Zsuzsanna, Regman Dávid, 
Szász Ágnes és Makk Barbara, a 
brassói EKE túravezetői vigyáz-
tak ránk kellő odafigyeléssel 
utunk során. Még indulás előtt 
Kovács Lehel István tartott egy 
köszöntőt és helyismertetőt. Ké-
nyelmes úton indultunk a csern-
átfalusi Háttető irányába. A szé-
les erdei úton inkább a fülledt 
meleggel kellett megküzdenünk. 
Az útközben talált fák árnyéka 
valóságos felfrissülést jelentett. 
A csernátfalusi Háttetőnél egy 
hatalmas fa árnyékában ültünk 
le pihenni. Regman Zsuzsanna 
túravezetőnk széles körű helyis-
mertetőt tartott, a környék föld-
rajzi érdekességeiről hallhattunk 
értékes információkat. Pihenő 
után a Bivalylegelő érintésével 
ereszkedtünk le Négyfaluba, a 
Barcasági Csángó Alapítvány 
udvarára, ahol a hagyományos 
népi mesterségek bemutatása 
zajlott. Csapatunk valósággal 
megtöltötte a helyszínt, remél-
hetőleg a szervezők örömére, 
hisz 11 hétfalusi csángó mester 

várta, hogy továbbadhassa is-
mereteit. A gyerekeknek és ifjú-
ságnak tartott eseményen több-
féle mesterséget kipróbálhattak 
a kisbakancsosok, szüleikkel 
együtt. Kint az udvaron a faragás 
művészetét gyakorolhattuk és a 
kosárfonás, cirokfonás rejtelme-
ibe pillanthattunk be. Odabent 
a teremben mézeskalács-díszí-
tés, bútorfestés, makramékészí-
tés, edényfestés, szövés zajlott. 
Jóformán mindenki kipróbált 
valamilyen mesterséget, és ha-
zavihető dolgokat készített. A 
gyönyörű négyfalusi táj mellett 
így a hétfalusi csángók néprajzá-
val, kultúrájával, háziiparával is 
megismerkedhettünk. Közben 
kövér felhők gyülekeztek főleg 
Brassó irányában, szerencsére 
minket elkerült a rossz idő, egy-
általán nem kaptunk az égi ál-
dásból a visszaindulásunk előtt. 
Táborunkhoz a Pancsón keresz-
tül mentünk vissza egy keskeny 
erdei ösvényen, amely nagyon 
jól védett a fülledt meleg ellen. 
Idejében, pontosan a vacsora ki-
írása előtt érkeztünk vissza. Há-
zigazdáink nagyon finom húsos 
tokányt készítettek puliszkával. 
A munka és a túrázás után igen 
jó étvággyal fogyasztottunk el 
mindent. 

(Folytatása a 2. oldalon.)
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Közben egy rövidlejáratú eső 

is beleszólt az életünkbe, de ez 
már annyira nem zavart bennün-
ket. Az est utolsó fénypontja a 
táncház volt. Akinek kedve tar-
totta, pöröghetett, foroghatott, 
tánclépéseket, énekeket tanul-
hatott, dalolhatott.

Már a kézműves foglalkozá-
soknál csatlakoztak hozzánk a 
Duna TV tudósítói, hogy a Kárpát 
Expressz című műsor számára 
forgassanak. Később a túráinkra 
is elkísértek.

*
Vasárnap reggel egy vékony 

ködfátyol ült Brassó városára, 
aki korábban kelt, annak csodá-
latos látványban volt része. Nem 
kellett sietnünk, hiszen a hideg-
tálas reggelit fél tízkor szolgál-
ták fel házigazdáink. Evés után 
Kovács Lehel István vezetésé-
vel a Hétforráshoz és a türkösi 
Háttetőre látogattunk ki. Túra-
vezetőnk mindenhol értékes in-
formációval látott el bennünket, 
megcsodálhattuk azt a hatalmas 
sima sziklakövet is, amelyről a 
panziónk kapta nevét. Kezdő 
és haladó természetfotósaink 
szemet kecsegtető látványokat 
kaphattak lencsevégre, s túra-
vezetőnk ismertetése alapján 
gyógynövényeket is szedtünk. 
Visszatérve a házhoz, a gyere-
kek valósággal lerohamozták 

a fagyis hűtőszekrényt. Termé-
szetesen nemcsak nekik, hanem 
nekünk, felnőtteknek is jólesett 
a hideg finomság a túra után. 
Következett a sátorbontás és 
egy gyors csoportfotó, hiszen 
vészjósló fekete fellegek kerül-
tek a fejünk fölé. Tisztán lehetett 
látni, hogy nem kerül el a zuhé. 
Percek alatt leszakadt az ég, de 
már bentről, a panzió éttermé-
ből követtük az erőteljes záport. 
Nagyon szerencséseknek köny-
veltük el magunkat, ahogyan az 
időjárás bánt velünk e hétvége 
alatt. Finom babgulyásos ebéd-
del zártuk a kisbakancs minitá-
borunk hatodik részét, majd el-
búcsúztunk egymástól.

Köszönjük szépen mindenki 
részvételét, reméljük, hogy mind 
a 104 személy, aki megfordult 
táborunkban, nagyon jól érezte 
magát. Most is, mint mindig egy 
csodálatos csapattal tölthet-
tünk minőségi időt. Köszönjük 
a háromszéki EKE kisbakancso-
sainak, a brassói EKE túrave-
zetőinek a szép élményeket és 
köszönjük a Duna TV stábjának 
eseményünk megörökítését. Kö-
szönjük a Bethlen Gábor Alap 
támogatását, amely nélkül nem 
valósíthattuk volna meg ezt a 
gazdag programot. Találkozzunk 
a jövő évi minitáborban, ame-
lyet Udvarhelyszéken szeretnénk 
meg rendezni!

IfjúságI nap: a sIkeres kIncsvadászok.

Hlavathy Zsuzsánna

A Kéknefelejcs néptánc-
együttes új öltözetben

A Kéknefelejcs néptánc-
együttes története visszanyúlik 
1979-be, amikor Orbán Gábor 
koreográfus vezetésével meg-
alakult az akkori bácsfalusi kul-
túrházban. 1981-ben a brassói 
Energetikai Líceumban Forró 
Dénes szintén megalapította 
a Kéknefelejcs tánccsoportot, 
nem tudva azt, hogy ezen név 
alatt már működik egy tánccso-
port. A sors azonban úgy hozta, 
hogy hamarosan a két csoport 
összeolvadt. A brassói csoport 
megszűnt, Forró Dénes a bácsfa-
lusi kultúrotthon alkalmazottja 
lett, így Orbán Gáborral együtt 
foglalkoztak a most már egysé-
ges Kéknefelejccsel (Bencze Mi-
hály, Kovács Lehel István: Zajzo-
ni Rab István-díj 2006–2015).

Mint minden táncegyüttes, 
egyesület, alapítvány vagy akár 
egy ember életében, a Kéknefe-
lejcs néptáncegyüttes életében 
is sok volt a hullámzás. Kiemel-
kedő teljesítmények és hullám-
völgyek tarkítják a már 40 éves 
együttes életét. A táncegyüttest 
2002-től Szőcs Attila vezeti és 

felállása azóta nagy vonalakban 
ugyanaz, úgy táncosok, mint re-
pertoár szempontjából, ami igen 
gazdag és változatos. Az évek fo-
lyamán megtanult koreográfiák 
közé tartoznak a Barcaságra jel-
lemző csángó lánytánc, a borica, 
az ürmösi páros tánc, valamint 
az erdélyi táncokból a marosvi-
déki üveges tánc, marosszéki 
páros tánc, korondi csűrdöng-
ölő, felcsíki táncrend, erdővidé-
ki páros tánc, udvarhelyi páros 
tánc, széki táncrend és a Szat-
már-vidéki lovaskatona tánca. A 
helyi, barcasági jelleget a továb-
biakban szeretnénk még jobban 
kiemelni.

2016 egy újabb mérföldkövet 
jelentett az egyesület életében, 
amikor a 20. Szent Mihály Napok 
alkalmából megfogalmazódott 
az igény, hogy létrejöjjön egy 
utánpótlás-csoport is. 

(Folytatása a 4. oldalon.)
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Hochbauer Gyula

A predeáli állami 
elemi iskola

A predeáli iskolaalapítás hírét 
a korabeli brassói magyar sajtó 
már tervezésekor is népszerűsíti: 
„Predeálon már közelebb állami 
elemi iskolát állítanak fel.” [Ta-
nügyi hírek In. Brassói Szemle I. 
évf. 29. sz. 5. old., 1901. jul. 7.] A 
Halász Gyula szerkesztésében 
megjelenő Brassói Szemle rész-
letezően tér vissza e hírre: „Nagy 
örömet hozott e hét a predeáli 
magyar koloniának. A predeáli 
vasúti állomáson ugyanis részint 
a MÁV szolgálatában, részint mint 
vámtisztviselő és szolgabírósági 
alkalmazott, sok a magyar család 
is. Ezek gyermekeiket vagy a távoli 
Brassóba kényszerültek küldeni 
taníttatás végett nagy költségen, 
vagy román iskolába adták, hol 
anyanyelvüket is elfelejtették. 
Most a magyar közoktatási mi-
niszter felkarolta ügyüket. állami 
iskolát épít nekik azon telekre, 
melyet e célra Fekete Benő pénz-
ügyigazgató közvtitésével a pénz-
ügyminiszter átengedett. Brassó 
város részéről szerdán szállott ki a 
műszaki bizottság az építési enge-
dély megadására, s Killyéni Endre 
kir. tanfelügyelői helyettessel 
egyetértőleg megállapította az is-
kolaépület helyét pár lépésnyire az 
országos határtól. Az új iskolát Sza-
bó Mihály jó hírű építészünk fogja 
építeni s hat hét alatt tartozik azt 
teljesen készen rendeltetésének 
átadni. Így predeáli honfitársaink 
nemsokára megvalósulva láthatják 
azon régóta táplált forró vágyukat, 
hogy gyermekeiket már e tanévtől 
kezdve otthon neveltethetik. A 
tanfelügyelőség az iskola bebuto-
rozása és a tanerő kineveztetése 
iránt is megtette már a szükséges 
lépéseket, s minthogy az érdekelt 
szülők felajánlották, hogy az új is-
kola elkészültéig saját költségükön 
gondoskodnak iskolahelyiségről, 
már szeptember hóban megnyílik 
nemzetiségünknek ezen legújabb 
temploma.” [Állami iskola Predeá-
lon In. Brassói Szemle I. évf. 35. sz. 
4. old., 1901.aug. 18.]

1901. szeptember 24-án meg-
nyílt a predeáli állami elemi iskola 

egy első osztállyal. Az eseményt 
a Brassói Szemle 1901-es Az év 
története összefoglaló számveté-
sében is kiemelte. [Az év története 
In. Brassói Szemle I. évf. 54. sz. 4. 
old., 1901. dec. 29.]

Első tanítója Vajda Mihály, aki 
eddig a pürkereci állami elemi 
iskolában tanított. [A predeáli áll. 
elemi iskola In. Brassói Szemle I. 
évf. 40. sz. 3. old., 1902.aug. 22. 
és BL VII. évf. 180. sz. 2. lap, 1901. 
szept.16.]

A predeáli iskola mellett már 
1903 végén internátust akartak 
létesíteni „a Romániában élő 
magyar honosságú tanköteles 
gyermekek magyar szellemben 
való neveltetése érdekében” [Mi-
nisztertanácsi jegyzőkönyvek 
1867-1944, 1903.12.31. (46. ülés)], 
az 1905-ös Állami Zárszámadás-
ban pedig azt olvashatjuk, hogy 
„a predeáli állami elemi iskolával 
kapcsolatos internátus [A környék 
lakosságából kitörlődött ennek az 
emléke, de az iskolatörténeti szak-
irodalom számontartja. Lásd: A 
regáti diaszpóra-magyarság berec-
ki és predeáli határinternátusa. In: 
Nemzet – sors – identitás. Szerk.: 
Papp Ágnes Klára – Sebők Melinda 
– Zsávolya Zoltán, Budapest,. Ká-
roli Gáspár Református Egyetem, 
2015. p. 53–64.] fenntartására a 
múlt évi hátrálék 650, a folyó évre 
közgazdaságilag előírt 7 200”.

A Hétfalusi Székely Társaság 
kéri a közoktatási minisztériumot, 
a székely kormánybiztost és az 
Erdélyi Magyar Közművelődési 
Egyesületet, hogy a predeáli új 
állami iskola mellé internátust 
állítsanak fel az azugai, busteni-i 
és szinajai ipartelepeken dolgozó 
szegénysorsú székely munkások 
gyermekei számára. Kérésüket 
a tankötelesek összeírásával tá-
masztották alá, ami szerintük 
50–60 körül van. [Internátus a 
romániai székely gyermekek szá-
mára. In.BL VIII. évf. 151. sz. 4. lap, 
1902. augusztus 7.]

Egy hét múlva a lap féloldalas 
írásban cikkezik Székelyérdek 
Predeálon [BL VIII. évf. 155. sz. 2. 

lap, 1902. augusztus 13.] címmel.
„Egymásután írnak a lapok a 

predeáli internátusról. Ennek az 
internátusnak ügye valósággal 
székely érdek. Ugyanis Bustinban, 
Azugában és Sinajában több száz 
székely munkás dolgozik, a kik 
gyermekeik neveltetésérül sehogy 
sem gondoskodhatnak, mivel itt 
magyar iskola egyáltalán nincs.

A bajon úgy akartak segíteni, 
hogy a magyar határra egy állami 
iskolát állítottak fel, mely megóvná 
a szegény magyar gyerekeket az 
elidegenedéstől.

Igen ám, de ezt az iskolát csak 
a predeáli magyarok közelíthe-
tik meg. Azugából, Bustinból, 
Sinajából, a hol az erdővidéki s 
Udvarhely és Háromszék megye 
déli részéből való, többnyire ev. 
ref. és unitárius vallású székelyek 
laknak igen tekintélyes számban, 
a predeáli m. kir. áll. iskolát meg-
közelíteni a jelen viszonyok között 
szinte lehetetlen. E miatt a székely 
gyermekek az elnemzetietlenedés 
veszélyében forognak.

A másik baj, tehát figyelemre 
méltó székely érdek, a népnek 
vallásügye.

A szegény azugai bustini és 
sinajai székelyek ugyanis csak 
néha részesülnek a vallás vigasz-
talásában, s azt is egyenesen 
Zsigmond Károlynak, hosszúfalusi 
ev. ref. lelkésznek köszönhetik, 
a ki fáradságot és költséget nem 
kímélve időnként meglátogatja 
és összegyűjti ezeket az elárvult 
embereket, s vallásos oktatásban 
részesíti őket.

Ebben a szép és hazafias mun-
kában csak egy segítsége van Kiss 
József, felsőtömösi pályafelvigyázó 
személyében, a ki a hazafias lel-
készt megértve, összeverbuválja 
a szétszórtan élő székelyeket: 
oktatja, buzdítja őket, hogy ösz-
szetartsanak, hátha a dolguk még 
jobbra fordul.

Felmerült mindjárt két mentő 
eszme. Egyik a predeáli m. kir. áll. 
iskolával kapcsolatos internátus 
létesítése, hogy az azugai, bus-
teni, sinajai székelyek tenköteles 
gyermekei ott összegyűjthetők és 
a magyaros nevelésben részesít-
hetők legyenek; ezen hívek lelki 
ügye egy imaház vagy templom 
felépítése Predeálon.

Ez is úgy kombinálható, hogy 
az állami iskola egyik tanterme – 
legalább addig, míg a templom 
vagy imaház építésére elegendő 
pénz gyül össze – engedtetnék át 
az isteni tisztelet czéljaira s minden 
vasárnap egyik állami tanító látná 
el ott a levitai teendőket.

Ilyen formában a segítés fela-
data egészen a magyar államra 
hárulna, legfölebb a magyar kir. 
államvasutak igazgatóséga se-
gíthetne neki, hogy Predeálon a 
kolozs alaguti internátushoz ha-
sonló internátus létesüljön.

E hazafias mozgalomnak azon-
ban eddig egyedüli központja 
Zsigmond Károly hosszufalusi 
evang. ref. lelkész és általa a hosz-
szufalusi Székely Társaság.

E sorok írója személyesen tár-
gyalt vele, s ez ügyben befolyásos 
emberekkel, de mindeddig kevés 
eredménnyel.

Tudja isten, mintha kiveszett 
volna az emberekből a szeretet, 
a segítés erénye; mintha százany-
nyian volnánk mi, székelyek, ugy 
térnek napirendre e kérdés fölött.

Pedig több száz székely vallá-
sos oktatásban részesítéséről és 
70–80 elhagyott székely gyermek 
oktatásáról van szó. A kik ismerik 
az oláhországi székelyek helyze-
tét, azok tudják, hogy íly feladat 
elhanyagolása egyértelmű azok-
nak elveszitésével.

Jó volna tehát, ha a magyar ál-
lam és mindazok, kik e kérdésnél, 
állásuknál és befolyásuknál érde-
kelve vannak, akczióba lépnének 
a predeáli internátus és imaház 
létesítéséért. Közös erővel hamar s 
kevés áldozattal megteremthetik. 
Tegyék meg.”

Egy év múlva a Brassói Lapok 
visszatér a témára. Néhány pon-
tosítása: a predeáli internátust 
a hosszúfalusi Székely Társa-
ság kezdeményezte. „A Hétfalusi 
Székely Társaság 2 internátust 
tervezett és kért. Egyet a fiúk s 
egyet a leánygyermekek részére. A 
miniszter azonban egyelőre, kisér-
letképpen, a fiúinternátust állítja 
fel az 1903–904. tanévre, s ha ez 
beválik, jövőben a leányinternátus 
is meglesz.” [Fiú-internátus Prede-
álon. In. BL IX. évf. 171. sz. 4. old, 
1903. július 25.]

(Folytatjuk.)
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Egy plusz lehetőség a helyi 
turizmus számára

Hlavathy Zsuzsánna

A Kéknefelejcs néptánc-
együttes új öltözetben

(Folytatás az 1. oldalról.)
Megkezdődött a szervezkedés, 

toborzás, és 2017 tavaszán kez-
dődtek el az utánpótlás-csoport 
táncpróbái a négyfalusi Multikul-
turális Központban. Két év alatt 
az utánpótlás-csoport igyekezett 
igyekezett elsajátítani a táncegyüt-
tes hagyományos koreográfiáit, de 
ugyanakkor megszületett az igé-
nye újak betanulására. 

Az elmúlt két évben ismét a 
pezsgés volt jellemző a tánc-
együttes életére. Karöltve az 
együttes régi táncosaival, az 
utánpótlást alkotó, immár alaku-
ló új táncosok több helyszínen 
felléptek itthon, és vendégszere-
peltek a magyarországi Abdán. 
Ugyanakkor támogatást nyertek 
az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma által meghirdetett 2018. 
évi Csoóri Sándor Program kere-
tében. A pályázatnak, valamint a 
YURTA Kft. helyi vállalkozásnak 
köszönhetően, szó szerint új ru-
hát öltött a táncegyüttes, ugyanis 
8 rend viseletet készíttetett: 2 pár 
női és 2 pár férfi ürmösi, valamint 
2 pár női és 2 pár férfi barcasági 
csángó viseletet. Ugyanakkor a 
csoportot magánszemélyek is tá-
mogatták, akik segítségét ezúttal 
szeretnénk megköszöni. Termé-
szetesen ez még messziről sem 
fedezi a jelenlegi szükségletet, 
de elkezdődött egy folyamat, és 
reméljük, hogy ezt újabb pályá-

zási és támogatási lehetőségek 
fogják követni. 

Itt nem állnak le a tervek. 2019 
őszétől a Kéknefelejcs néptánc-
együttes két kategóriában ter-
vez a táncoktatást indítani, Rá-
duly Sándor oktató vezetésével. 
Elsősorban várja az elemi osztá-
lyokból kikerülő ügyes táncoslá-
bú gyerekeket az 5-7. osztályos 
csoportba, valamint a 8. osztá-
lyos korosztályt és az annál idő-
sebb táncolni óhajtó fiatalokat, 
felnőtteket. További részleteket 
szeptember folyamán közlünk.

Köszönjük a támogatást: Be-
nedek Éva, Bubla Enikő, Kovács 
Izabella, Sipos Gábor!

Kedves partnerek vagy lehetsé-
ges partnerek!

Egy nagyon fontos dolgot sze-
retnék kiemelni a Pro Terra Bar-
censis-projekt kapcsán. Bár az a 
célunk, hogy partnereinket segít-
sük, azt az esetleges félreértést 
szeretném eloszlatni, hogy ez nem 
egy szállásfoglaló program, mint a 
booking.com vagy a travelminit.
ro, vagy akár a szekelyfoldiinfo.
ro. Bár közvetetten az Önök szál-
lását, szolgáltatását is közvetíti a 
nagyközönség felé, de ezt a régió 
népszerűsítésén keresztül teszi. 
Az az elsődleges szempontunk. 
Ahhoz, hogy valaki szállást vagy 
más egyéb szolgáltatást foglal-
jon a Barcaságon, kell ismernie 
a régiót, kell tudnia róla, kell lát-
nia a lehetőségeket, amelyek ide 
vonzzák szabadsága eltöltésére. 
Ez a program azt vállalta, hogy is-
mertté tegye a régiót, lehetősége-
ket kínáljon az érdeklődőknek, új 
programokat hozzon létre, taná-
csokkal lássa el és képzési lehető-
ségeket ajánljon a helyi turisztikai 
vállalkozóknak.

A turizmus egy rohamosan fejlő-
dő iparág, melyben csak azok tud-
ják megállni a helyüket akik inno-
vatív, minőségi és folyamatosan 
megújuló ajánlattal kecsegtetik 
a turistát. Henry Ford szavaira hi-
vatkozva, csak akkor lehetünk si-
keresek ha összefogunk és közös 
erővel dolgozunk közösségünk, 
régiónk jövőképéért.

Mindezt azonban csak egy szo-

ros együttműködés és anyagi 
támogatás útján tudjuk megva-
lósítani. Ezért számítunk a helyi 
turisztikai vállalkozók segítségére 
és támogatására.

Legközelebbi megbeszélést, 
tanácskozást a szeptemberben 
szervezendő Szent Mihály Napok 
keretei között tarjuk. Részletekért 
kövessék a fesztivál programját. 

Féléves megvalósítások
2019.02.21–24. Bukaresti turisz-

tikai börze.
2019.02.21–24. Budapesti tu-

risztikai vásár.
2019.02.23. Budapesti csángó 

bál.
2019.03.06–10. ITB-Berlin (berli-

ni nemzetközi turisztikai vásár).
2019.02.04–08. Műhelymunka: 

„Branding, digital marketing and 
communication”, Cserkút, Ma-
gyarország.

2019.03.20. Műhelymunka 
Brassóban a ThreeT program ke-
retében.

2019.03.22. Brassói Turisztikai 
Börze.

2019.04.10. Publikáció: 1. Barca-
sági füzet „Hétfalusi írott tojások”.

2019.06.02–07. Műhelymunka 
Finnországban a ThreeT program 
keretében.

2019.06.29–30. A Hochland cég 
alkalmazottai számára szervezett 
nyári országos táborban, a helyi 
kézművesek tartottak foglalko-
zást és helyi vezetők kísérték he-
gyeink bércein.


