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Kovács leHel István

Az Árpád-szobor helye
Dr. Thaly Kálmán 1897. március 

14-én a pozsonyi Toldy-körben 
nagyszabású előadást tartott a 
millenniumi emlékoszlopokról. 
Itt beszélt arról, hogy már 1888-
ban megfogalmazódott benne a 
millenniumi emlékművek felállí-
tásának gondolata. Például szol-
gáltak számára a Rajna melletti 
niederwaldi Germánia-emlék, 
a regensburgi Walhalla, a Turin 
feletti Superga és más ilyen 
messze látható helyeken álló 
hatalmas emlékművek.

Tali és szécsiszigeti Thaly Kál-
mán (Csép, 1839. január 3. – Zab-
lát, 1909. szeptember 26.) költő, 
író, tiszteletbeli bölcsészdoktor, 
a Magyar Tudományos Akadémia 
tiszteleti tagja, országgyűlési 
képviselő. Jókai Mór másod-uno-
katestvére.

1860-tól 1864-ig a Pesti Napló 
szerkesztőségi tagja, 1864-től 
1869-ig a magyar irodalomtör-
ténet tanára volt a pesti evan-
gélikus főgimnáziumban, mint 
Gyulai Pál utódja. A Magyar Tudo-
mányos Akadémia 1864. január 
20-án levelező tagjának választot-
ta, 1880. május 20-án lett rendes 
tag, 1907. május 1-jén tiszteleti 
tag; 1904. május 10-én és újból 
1907. május 1-jén osztályelnökké 
választotta a nagygyűlés.

1867 májusában a Magyar Tör-
ténelmi Társulat megalapítása-
kor annak titkárává, s közlönyé-
nek, a Századoknak a szerkesz-
tőjévé júliusban választották, 
mely tisztét 1875 szeptemberéig 
viselte. 1878-ban a budapesti 
ferencvárosi kerület választotta 
meg országgyűlési képviselőnek, 
1881-től kezdve pedig állandóan 
a debreceni I. kerületet képvisel-
te a parlamentben.

Tiszteletbeli tagja a Komárom 
vármegyei Múzeum Egyesület-
nek, a pozsonyi Toldy Körnek 
pedig évekig elnöke volt, attól 
kezdve, hogy betegeskedése mi-
att állandó lakhelyét Pozsonyba 
helyezte át.

A Magyar Heraldikai és Ge-
nealógiai Társaság, az Országos 
Régészeti és Embertani Társulat, 

az Országos Műemlékek Bizottsá-
gának is tagja volt.

1894. július 2-án Wekerle Sán-
dor miniszterelnök javaslatára 
hatvantagú, a millenniumi ün-
nepségekért felelős országos 
bizottság alakult. A Széll Kálmán 
és gróf Andrássy Aladár elnökle-
tével megalakult testületben 40 
képviselőházi és 20 főrendiházi 
tag kapott helyet. A bizottság 
1894 decemberében, Weker-
le Sándor elnöklete alatt egy 
kisebb, kilenctagú művészeti 
testületet állított fel, amely 
közreműködött a millennium 
alkalmából létesítendő emlék-
művek felállítására vonatkozó 
döntéseknél és intézkedéseknél. 
A művészeti bizottságban a Ma-
gyar Országos Képzőművészeti 
Tanács hat tagja, jelesen Benczúr 
Gyula, Gerlóczy Károly, Lechner 
Lajos, báró Lipthay Béla, Lotz Ká-
roly és Fadrusz János, valamint 
Wekerle javaslata alapján Thaly 
Kálmán, Pauler Gyula és Nagy 
Géza vett részt.

A Fővárosi Lapok 1895. június 
5-iki, évf. 152. száma számol be 
Thaly Kálmán brassói útjáról: „A 
képviselőház millenáris bizott-
sága által kiküldött szűkebb 
bizottság ma délután 5 órakor 
a miniszterelnökségben Széll 
Kálmán elnöklete alatt ülést tar-
tott, melyen a bizottság tagjain 
kívül Bánffy báró miniszterelnök 
is jelen volt. Mindenekelőtt Thaly 
Kálmán ismertette a még hátra-
lévő két ezredéves emlék elhe-
lyezése céljából a múlt ülés óta 
a Nyitra melletti Zobor hegyre 
és a Brassó melletti Cenk hegyre 
tett útját és egyidejűleg előter-
jeszti erre vonatkozó részletes 
tervezeteit.”

Könyvében (Dr. Thaly Kálmán: 
Az ezredévi országos hét em-
lékoszlop története, Pozsony, 
1898) a brassói Árpád-szobor 
helyéről és a Brassóban tett lá-
togatásáról így ír:

A brassói emlékmű helyé-
nek kijelölése

Az erdélyi millenáris emlék-
mű helyének meghatározá-

sával nem kis bajban valék; 
mert ha azt követem, a mit 
ezen országrész elfoglalásáról, 
Tuhutum vezérről és Eskül-
lőről Anonymus regél: akkor 
Kolozs vármegyének egy elha-
gyatott, igénytelen, félreeső 
oláh falujában kellett volna 
az oszlopot emelni, a merre 
senki sem jár, legföljebb né-
hány kecskepásztor legelteti 
a nyáját. Egyébiránt e hely 
történelmi nevezetessége is 
nagyon problematikus.

A szintén meglehetősen fél-
refekvő Budvárra pedig (aho-
vá a székelyek kívánták, azt 
tartván róla, hogy Attila öccse, 

Buda ott székelt), gondolom 
szintén nem lehetett: mert 
ez minden történeti alapot 
nélkülöző s nagyon kései ke-
letkezésű mendemonda csak, 
a hamisított „csíki krónika” 
után. Én tehát az ország délke-
leti kapujánál fölmeredő, vad-
regényes alkatú Cenk-hegy 
mellett foglaltam állást. S így 
határozott a törvényhozás 
is. Mikor ezt Udvarhely-me-
gyében megtudták, felírtak a 
regnicoláris bizottsághoz, és 
az erdélyi emlékoszlopot ma-
guknak követelték Budvárra, 
ámde hasztalanul.

(Folytatása a 3. oldalon.)
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Csernátfalvi kőbánya
Földtörténet titkos dudora, kis piramis, kék ég,
Három kotlós víz szenteli, illata gyógyír, oly rég.
Szürke agyagból, humafelhőket fest az ég, s a vég,
Búvópatak mélyén csobog az értelem, s bölcsesség.

Van, aki a célig jut, és van, aki a célba ér,
Tűnyalábos fenyők stoppolják a szemfedőt, s a tér.
Egyik felén a törpék titkos járatokat vájtak,
Másik fele temető lett, elnémultak a vágyak.

Próféta, ki fátyolos múltba lát, egyszer mesélte,
Hogy a hegyeinket egy óriás meggörbítette.
S így lett a Kárpátkanyar, s a kincseit elrejtette,
Hová botját szúrta, ott gyógyvíz fakadt, s megszentelte.

Boszorka megleste, és varázslattal elaltatta,
Övé lesz a kincs, a tükörben magát ámította.
De a törpék a kincset a mélybe menekítették,
A hegy egyik fele le is suvadt, bőgtek a medvék.

A jó és a rossz csatája, itt ezer évig tartott,
Hegy másik fele így lett temető, sok volt a halott.
Összefogott a falu, s a boszorkát elkergette,
Hajdan volt tájat, még a telehold is megölelte.

Bányából hordott kövekkel, sáros utcát kövezték,
Szép és híres lett a falu, búzatáblák övezték.
S egy titkos éjszaka a törpék, széthordták a kincset,
Emberek szívébe rejtették, ez volt a szeretet.

(Csernátfalu, 1999. május 19.)

(Folytatás.)
Édesapja Csukás Károly, 1945-

1952 között elvégezte a Hosszú-
falu-Alszegi általános iskola 1–7. 
osztályát, majd következett a 
kézdivásárhelyi erdészeti líceum 
1952–1954 között. Kézdivásár-
helyen osztálytársa és jó barátja 
volt Tamás Sándor, aki nem 
volt más, mint Tamás Sándor 
Kovászna megye Tanácsának 
mostani elnökének az édesapja. 
1957–1960 között Konstancán a 
tengerészetnél katonáskodott. 
Leszerelése után 1960-tól a hosz-
szúfalusi IFET fakitermelő vállalat-
nál dolgozott. 1962–1964 között 
Csíkszeredában a mesteri képzést 
fejezte be. Apai nagyszülei: Csu-
kás Károly (Hosszúfalu-Alszeg, 
1911. október 28. – Hosszúfalu-Al-
szeg, 1982. június 19.) és Pap Ilona 
(Hosszúfalu-Alszeg, 1911. július 
22. – Hosszúfalu-Alszeg, 1980. 
augusztus 2.) gazdálkodók vol-
tak, akárcsak a dédszülei: Csukás 
Mihály (Hosszúfalu-Alszeg, 1861. 
– Hosszúfalu-Alszeg, 1947.) és neje 
Barkó Sára (Bácsfalu, 1871. – Hosz-
szúfalu-Alszeg, 1955.), valamint 
Pap Samu (Hosszúfalu-Alszeg, 
1869. – Hosszúfalu-Alszeg,1940.) 
és neje Dávid Ilona (Hosszúfa-
lu-Alszeg,1873.- Hosszúfalu-Al-
szeg,1952.). 

Édesanyja Veress Gaudi Etel-
ka, 1946-1953 között a Hosz-
szúfalu-Alszegi általános iskola 
1–7. osztályát végezte el, első 
osztályban Sipos András lelkész 
felesége Sára volt a tanítónője, 
majd Pari Vilma tanítónő követ-
kezett. Tanárai közül Zátyi Erzsé-
bet történelmet, Sipos András 
matematikát, és osztályfőnöke 
Bálint Károly fizikát tanítottak. 
Bálint Károly utána elvégezte 
a marosvásárhelyi orvosi egye-
temet, majd a Hosszúfalu-Al-
szegi körzet orvosa lett. Veress 
Gaudi Etelka egykori brassói 
Római Katolikus Főgimnázium 
utódját a 4-es számú Magyar 
Vegyes Líceumot 1953–1956 
között végezte el. Sepsiszent-
györgyön 1958-1960 között a 
technikumot járta ki, majd az 
1990-es nyugdíjazásáig a cser-
nátfalusi Május 8. szövetkezet 
könyvelője volt. Anyai nagyapja 

Veres Gaudi András (Hosszúfalu 
-Alszeg, 1914. november 5. – 
Ditró-Orotva, 1944. szeptember 
14.), mint nagyon sok hétfalusi 
fiatal legény a román katonai 
besorozás elől átszökték a határt 
Kökösnél, és beálltak magyar 
katonának. Többször szökték 
át a határt visszafele is, azért, 
hogy az itthon maradt családot 
meglátogassák. 1944 őszén úgy 
alakulnak az események, hogy 
amikor a Vörös Hadsereg átlépi 
a szovjet határokat, az első két 
ellenséges terület, ahová szovjet 
katona lép, Kelet-Poroszország 
és Észak-Erdély. Itt kerül először 
ellenséges területre a szovjet 
hadsereg, hiszen amikor Iaşi-nál 
áttörik a szovjetek a frontot, 
a román hadsereg átáll, így a 
szovjeteknek Moldván pillanatok 
alatt sikerült átjutniuk. Augusz-
tus 26-án, három nappal a román 
átállást követően már az Úz völ-
gyén nyomul előre a szovjet had-
sereg, és megpróbálnak betörni 
Erdély területére. A Szovjetunió 
saját tapasztalatából kiindulva 
attól félt, hogy a front háta 
mögött partizán tevékenység 
alakulhat ki, amely megnehezíti 
az előrenyomulást Budapest és 
Berlin irányába. Ezt a félelmet 
játssza ki a román fél, amely a 
szovjet katonai parancsnokság 
és Malinovszkij marsall számára 
listákat állít össze, hogy kik azok 
a veszélyes elemek, akiket össze 
kell gyűjteni és el kell hurcolni, 
mert ezek civilbe öltözött kato-
natisztek, akik a front mögött 
lemaradva partizán alakulatokat 
fognak szervezni. Már szeptem-
berben, az első harcok idején 
a román listák alapján azonnal 
megkezdik a magyarok be-
gyűjtést. Veres Gaudi András, a 
felszegi Csáki András és még az 
egyik hétfalusi fiú, Ditró-Orotva 
faluban egy pajtában bujkáltak, 
de az oroszok megtalálták és 
annak a a családnak a kertjében 
meg is lőtték őket 1944. szep-
tember 14-én. A hátramaradt 
család utoljára 1973-ban látogat-
ta meg az itteni sírt, sajnos nem 
tudták exhumálni és szülőfalujá-
ban eltemetni. 

(Folytatása a 3. oldalon.)



3. OldalH é t F a l u

* Kiadja a Hétfalusi Magyar Művelődési társaság – © HMMt, 2020. * issN 1582-9006 *

2021. auGusztus 12.

(Folytatás a 2. oldalról.)
Anyai nagyanyja Kalit Anna 

(Hosszúfalu-Alszeg, 1920. június 
25. – Hosszúfalu-Alszeg, 2006. jú-
nius 13.) gazdálkodó volt. Anyai 
dédszülei Veres Gaudi János 
(Hosszúfalu-Alszeg, 1883. – Hosz-
szúfalu-Alszeg 1950.) és neje Islik 
Kata (Hosszúfalu-Felszeg, 1877. 
- Hosszúfalu-Alszeg, 1959.), vala-
mint Kalit István (Hosszúfalu-Al-
szeg, 1896. január 28. – Hosszú-
falu-Alszeg,1972.) és neje Papp 
Anna (Csernátfalu, 1899. január 
11. – Hosszúfalu-Alszeg, 1959. 
március 10.) szintén gazdálkodók 
voltak. Csukás Károly szülei 1965. 
október 26-án házasodtak össze.

*
Csukás Károly a Hosszúfalu-Al-

szegi óvodát járta ki, Köpecsiri 
Vilma óvó néni szárnyai alatt. Az 
1–4. osztályt az alszegi 7-es szá-
mú általános iskolában végezte, 
tanító nénije Sára Anna volt. Az 
5-8 osztályt szintén itt végezte, 
osztályfőnöke volt Barkó Etelka, 
aki a biológiát is tanította, ez 
volt Karcsi kedvenc tantárgya. Jó 
érzéssel emlékezik Keresztes Éva 
matematika tanárnőre, Csuka Ka-
talin magyar irodalom tanárnő-
re, Gyerkó András zenetanárra. 
Nagyon szerette a műhelyórá-
kat, díszeket, állatokat faragott. 
Ekkor már tanárai is felfigyelnek 
Karcsi kézügyességére. Ezekben 
az iskolás években Karcsi nagyon 
szerette a lombfűrészelést, 
remek díszeket készített, lám-
pásokat, sőt az Eiffel tornyot 
is megalkotta. Az utolsó két 
vakációban Haszmann Pál nyári 
fafaragó táborában is részt vett. 
A középiskolát Kézdivásárhelyen 
végezte, a Faipari Líceum erdé-
szeti és erdőkitermelési szakát, 
1985–1989 között. 1985–1988 
között a Csernátoni Népfőisko-
lán Haszmann Páltól kitanulta a 
fafaragás csínját-bínját, és meg-
kapta a hivatalos fafaragó okle-
velet is. 1990–1991 között letölti 
a kötelező katonai szolgálatot 
a brassói csendőrségen. 1989–
1993 között a hétfalusi IFET er-
dőkitermelési vállalatnál dolgo-
zott. 1993–1996 között a brassói 
Artizanat Kft. alkalmazottja, a 
fafaragás műhelyben dolgozik, 
stilizált díszítés, domborművek, 
szobrok kategóriában. Munkáit 
többnyire külföldön értékesíti 
a cég. Karcsi, 1996–2010 között 
a hétfalusi Bandy Industry cég 
fafaragó műhelyében tevékeny-
kedett. Enikő, Csukás Károly 

nővére is művészkedik, a cso-
mózással készült textildíszítésű 
szőttesekkel, azaz makraméval 
foglalkozik. Karcsival együtt jár-
ják a vásárokat. Enikő a Bandy 
Industry titkárnője, két gyereke 
van: Dombi Orsolya (Csernátfalu, 
1999. március 24.) és Dombi Ákos 
(Csernátfalu, 2001. október 16.).

*
Csukás Károly 1991-ben meg-

nősül, feleségül veszi Tóth Már-
tát (Hirib, 1970. október 19.) egy-
kori középiskolás osztálytársát. 
Házasságukat két fiúval áldotta 
meg a teremtő: Attila (Hosz-
szúfalu-Alszeg, 1993. augusztus 
1.) aki egyetemi végzettséggel 
menedzser Brassóban, és Bo-
tond (Hosszúfalu-Alszeg, 1997. 
november 30.) aki szintén egye-
temi végzettséggel programozó 
informatikus Kolozsváron. Karcsi 
felesége is foglalkozik népművé-
szettel, népi díszek festésével. 

*
Csukás Károly 2000-től szabad-

foglalkozású, műalkotásaival 
részt vesz az ország számtalan 
vásárán, és művészeti bemu-
tatókon. Mint például: Míves 
emberek sokadalma (Széke-
lyudvarhely), Városnapok (Csík-
szereda), Szent György Napok 
(Sepsiszentgyörgy), Szent Mihály 
Napok (Hétfalu), Brassói Magyar 
Napok (Brassó), stb. Minden 
kézműves vásáron, faragási 
bemutatót is tart. Fontosabb 
munkái: székelykapuk, kopjafák, 
templomi bútorok, faragott szé-
kek, bútorok, tékák, használati-, 
és dísztárgyak. 2003-tól tagja a 
Romániai Magyar Népművészeti 
Szövetségnek, 2008-tól pedig 
a türkösi Néprajzi Múzeumban 
gyermekeket tanít a fafaragásra. 
Alapító tagja, a 2014-ben meg-
alakult Barcasági Csángó Egye-
sületnek, melynek célja a népi 
mesterségek fennmaradása, és 
továbbadása. Szatmári Ferenc, 
a Romániai Magyar Népművé-
szeti Szövetség elnöke által írt 
könyvekben is szerepel Csukás 
Károly. Bálint Ferenc a Brassai TV-
ben többször készített interjút 
vele, de szerepelt az M1-es TV 
Kárpát-medence műsorában is, 
amit Boros György készített.

*
Tisztelt Csukás Károly!
Népművészetünk terén ki-

fejtett hatalmas munkád 
elismeréseként fogadd sze-
retettel a Zajzoni Rab István 
díjat. Isten éltessen!

bencze mIHály

Csukás Károly a Barcaság 
fafaragója

Kovács leHel István

Az Árpád-szobor helye
(Folytatás az 1. oldalról.)
A Cenk Brassó fölött, az 

ország délkeleti szögleté-
ben, a legszebb pontoknak 
egyike a magyar korona ösz-
szes területén. Hátterében 
a Bucsesd havas, felhőkbe 
nyúló csúcsaival; előtte mint 
kiterített földabrosz terül 
el a termékeny Barcaság és 
a háromszéki nagy síkság, 
50–60 községgel, a határha-
vasoktól szegélyezetten, s 
közvetlenül alatta Brassó, 
legregényesebb fekvésű s te-
kintélyes forgalmú városunk.

E pontnál, mely mögött 
már a határszorosok torkol-
lanak ki a Kárpátok láncolatai 
közt, tovább nem mentek, 
nem is mehettek a honfog-
lalók, mint a geográfiai hely-
zet mutatja. Ez a gyönyörű 
idomzatú, magas és meredek 
bérc, a Cenk, éppen a három-
széki székelységet, tehát a 
legderekabb székely fajtát 
uralja; székelyek, szászok, olá-
hok laknak a tövében: mind 
e három nemzetiségnek szól 
tehát ott az emlék. Az oláho-
kat, szászokat figyelmezteti, 
hogy a magyar állam oltalma 
alatt élnek ők is: legyenek 
tehát hívek hozzá; a széke-
lyeknek pedig biztató jelül 
szolgál, hogy az anyaország, 
a nagy Magyarország, nem 
hagyandja el a maga véreit!

Itt halad el továbbá a Cenk 
alatt a budapest–predeal–
bukaresti fővasútvonal, a 
melyen a futár-vonatok jár-
nak, s minden idegennek 
szembetűnik a bérc ormán 
álló ezredévi magyar emlék.

Azután még más ok is vitt 
engemet erre. Mikor hősi 
védelem után 1849-ben, az 
egyesült orosz-osztrák sere-
gek végre Erdélyt meghódí-
tották s Bemet onnét kiszo-
rították: erre a Cenk-hegyre 
a győzők diadaloszlopot állí-
tottak; én ott láttam azt még 
1860-ban. Vasból öntötték, 
a fülei hámorban. Kőtalap-
zaton, győzelmi jelvények 
fölött, fekvő vasoroszlánt 
ábrázolt, mely a forradalom 
sárkányain, hydráin diadal-
maskodott és most büsz-
kén pihen babérain. A kőbe 
egymásba kulcsolt két kéz 
vala vésve, s alatta e szavak: 
„Austria cum Russia unita, 
Rebellio devicta.” 

Erre a nemzetünket megy-
gyalázó zsarnoki emlékre az 

elnyomatás gyászos évei-
ben keservesen nézett föl a 
hű székely nép; keservesen 
néztem föl én is, mikor mint 
20–21 éves ifjú ott jártam, de 
a világért oda nem mentem 
volna, hogy az utált jelvényt 
közelebbről megtekintsem. 
Azonban 1861-ben, mikor 
az alkotmány – habár csak 
rövid időre – beütött: ebbe 
az osztrák-muszka szoborba 
is beütött egy jóságos meny-
dörgős menykő, és levágta 
ezt a magyarság csúfolóját 
a Cenk tetejéről. Bizonyára 
a magyarok Istene küldöt-
te ezt a hatalmas villámot, 
mely ledönté, összetörte és 
összeolvasztotta a vasorosz-
lánt; és a szászokban is volt 
annyi becsület, hogy – az 
idők is megváltozván – nem 
állították föl még egyszer 
az emléket. Nos, hát ennek 
az abszolút korbeli leomlott 
oszlopnak a helyére akartam 
én helyezni a diadalmas ma-
gyar állameszme ezeréves 
jelvényét!

*
Brassóba hajnalban érkez-

tem meg a bizottsággal; 
mégis, a korai idő dacára 
az indóháznál a helyettes 
polgármester és két tanács-
nok fogadtak. Velük, azután 
Mauer főispánnal érkeztem, 
aki mindenütt velünk járt; 
majd nyeregbe ülénk s hegyi 
mokány lovak vittek föl a 26 
szerpentines úton a mere-
dek, magas Cenk-tetőre. Bár 
júniusban valánk már: itt-ott 
az erdőkben még nyoma 
volt a hónak. Az oromról el-
bűvölő kilátás nyílik; a mely-
ben gyönyörködve, egyszer-
smind hamarosan, habozás 
nélkül kijelölém az emlékmű 
helyét: „Ide építsük, erre a 
kemény sziklára, a melyen 
az egykori vasoroszlán állott 
tíz évig; ez, ha az Isten is 
úgy akarja, itt fog állani ezer 
esztendeig! Mint az ország, 
a melyet jelképez.” Majd ál-
lítunk villámhárítót is reá s 
egyébként is erősen építjük 
meg e viharoknak nagyon 
kitett, de remek (mind a hét 
között legszebb) ponton, 
melyről nemcsak a Bucsesd, 
Királykő, Csukás, Nemere 
havasait, hanem még a tá-
vol csíki Hargitát s a radnai 
havasokat is meglátni; Brassó 
főterére s utcáira pedig va-
lósággal benéz ez az emlék.
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HlavatHy zsuzsáNNa – tábOrszervező

Példás összefogás egy jó 
cél érdekében

A négyfalusi gyerek-nép-
tánctábor margójára

A Kéknefelejcs Néptáncegyüt-
tes, a Barcasági Csángó Alapít-
vány, a Hétfalusi Magyar Ifjúsági 
Klub, a 059–Zajzoni Rab István 
Cserkészcsapat, a Barcasági Csán-
gó Kézművesek Egyesülete azon 
szervezetek, amelyeknek tagjai 
munkájukkal és önkéntes tevé-
kenységükkel kiegészítették a 
Csoóri Sándor Alap által nyújtott 
támogatást, és egy élmény dús, 
oktató jellegű, de ugyanakkor 
vakációs hangulatú napközis 
tábort biztosítottak több mint 
160 gyermeknek.

*
2021. július 5 16. között, két hét 

alatt négyfalusi, brassói, három-
falusi és barcaújfalusi gyerekek 
ismerkedtek egymással, együtt 
táncoltak, énekeltek, játszottak, 
kézműveskedtek és csintalan-
kodtak Négyfaluban a Barcasági 
Csángó Alapítvány udvarán. Na-
ponta 80 gyerek zsivaja töltötte 
meg az alapítvány udvarát 10 és 
16 óra között. A nagy udvarnak 
köszönhetően, a nagy létszám 
ellenére a gyerekek szinte el-
vesztek benne, bőven akadt hely 

a játéknak és a hancúrozásnak. 
A napi program három fő te-
vékenységet foglalt magában: 
néptánc- és népdaltanulást, kéz-
műves foglalkozásokat, mint ne-
mezelés, fonalkezelés, fafaragás, 
valamit szervezett játékokat. A 
gyerekek korosztály szerint (6–7 
/ 8–9 / 10–13) csoportosultak, és 
forgószínpadszerűen minden 
csoport, minden nap részt vett 
mindhárom tevékenységen. 
Mindkét hetet egy-egy ünnepi 
műsorral zártuk, ahol a szülők 
megtekinthették a tanult tán-
cokat és a készített kézműves al-
kotásokat. Ráadásul a tábor má-
sodik héten már zenélni szerető 
gyerekek egy kisegyüttessé ala-
kultak, hogy együtt tanuljanak, 
gyakoroljanak, és zenélésükkel 
színesítették a tábor hangulatát. 

A Csoóri Alap támogatásának 
és a példaértékű összefogásnak 
köszönhetően a szülők hozzá-
járulási kötelezettsége szimbo-
likussá vált, így ez lehetőséget 
adott arra, hogy sok gyerek 
élvezhesse a tábor hangulatát.

Sajnos, a kapacitásunk kor-
látozott volt, így volt olyan 
megkeresés is, amelyet vissza 
kellett utasítanunk. A nagy ér-
deklődés, valamint a résztvevők 
határozott és többszöri pozitív 
visszajelzése arra sarkall, hogy 
jövőre is pályázzunk, és igye-
kezzünk ehhez hasonló nyári 
napközis tábort szervezni. Ezt 
a közösségi igényt igyekszünk 
lehetőségeinkhez mérten a jö-
vőben is kiszolgálni.

*
A szervezők, partnerek és 

szülők nevében köszönjük a tá-
mogatást a Csoóri Alapnak és a 
példás összefogást a négyfalusi 
egyesületeknek, valamint a két 
oktató, Ráduly Gyopár és Sándor 
odaadó munkáját. 

Szép és felemelő munka volt.


