
* Kiadja a Hétfalusi Magyar Művelődési társaság – © HMMt, 2016. * issN 1582-9006 *

SzerkeSztők: HocHbauer gyula, 
dr. Kovács leHel istváN

AlApítottA éS SzerkeSztette (1906–1911):
dr. feKete eNdre éS Kiss Béla

Független művelődéSi éS helytörténeti hAvilAp

XXii. évfolyaM 10. (667.) száM, 2016. szepteMber 22. – cSütörtök

HMiK - sipos eMese, doMbi orsolya, gosuly KiNga

„ e z  a  r e N d e z v é N y s o -
r o z at  r ó l u N K  s z ó l . ”

Interjú Géczi Gellértel, Négyfalu 
alpolgármestével

Mit jelent számodra, mint Négyfalu 
alpolgármestere, a Szent Mihály Napok 
rendezvény?

Tulajdonképpen egy olyan közösségi 
rendezvény, amire jelen pillanatban ta-
lán a legjellemzőbb az, hogy átfogóan, 
reálisan, színesen bemutatja, hogy mit 
jelent a közösség, a hagyomány, az 
identitás, a vallás, a kultúra, az egyház 
a hétfalusi csángók számára. 

Aktívan szervezkedsz minden al-
kalommal a Hétfalusi Magyar Ifjúsági 
Klubb-al együtt. Mióta veszel részt a 
rendezvény szervezésében? 

Ha segítene a memóriám, akkor meg 
tudnám mondani, de sajnos úgy jártam, 
mint az óvodás gyermek, amikor pró-
báltam felidézni, hogy igaziból mikor is 
kezdtem én foglalkozni a Szent Mihály 
Napok szervezésével.

Öröm volt számomra tapasztalni, a 
tekercses fényképezőgép filmről előhí-
vott fényképek alapján, hogy már a 6. 
Szent Mihály Napnak úgymond szerve-
zésében is benne voltam olyan színten, 
hogy fényképeztem és filmeztem azon 
a rendezvényen. 

A fényképek azt is elárulják, hogy a 
Zajzoni Rab István Középiskola még 
akkori sportpályáján volt megszervez-
ve a rendezvény – tulajdonképpen 
egy vasárnapi délutánról van szó, és 
egy egyszerű fa színpadon léptek fel 
a néptánccsoportok, a zenekarok. Va-
lamilyen körülményekből kifolyólag egy 
fényképen, lóháton még én is megjele-
nek, habár nem emlékszem, hogy éle-
temben ültem volna vaegyszer lovon. 
Valamikor a licista éveimben lehetett, 
ha nem tévedek, akkor X. osztályos 
koromban, de nem vagyok biztos. Az-
után egy picit változott a helyzet, mivel 
2003 márciusában, ha jól emlékszem, 
RMDSZ tag és egyben a négyfalusi 
RMDSZ alelnöke is lettem és mond-
hatom, hogy attól a pillanattól kezdve 
minden évben aktívan részt vettem a 
rendezvény szervezésébe. Talán volt 
olyan alkalom, amikor nem vettem 
részt, egyetemi éveim alatt, de akkor 
is lélekben itt voltam, és az ötleteim, a 
javaslataim akkor is hasznosítva voltak. 
De tény, hogy kb. 11–14 éve valamilyen 
színten én is részese vagyok ennek a 
rendezvénysorozatnak.

Hogyan változtak munkaköreid, fel-
adataid az évek során?

Hogyha azzal kezdjük, hogy első 

alkalommal csupán filmeztem, fény-
képeztem és talán én is örvendtem a 
rendezvénynek, volt olyan alkalom is, 
amikor az egész vasárnapomat azzal 
töltöttem, hogy a Selgros nagyáruház 
parkolójából lévő kürtőskalácsostól 
hordtam a kürtőskalácsot a rendez-
vényre. Akkor még olyan jellege volt a 
rendezvénynek, hogy az egész csak 
egy vasárnap délután zajlott le, és nem 
volt megszervezve olyan szinten, hogy 
árusítás legyen. Az apró feladatoktól el-
kezdve egészen bonyolultá vált a ren-
dezvénynek a szervezése, amikor pá-
lyázati pénzekből kellett megszervezni, 
ami különös odafigyelést igényelt már 
olyan tisztségből, mint Négyfalu alpol-
gármestere. Innen kezdődött el tulaj-
donképpen az a folyamat, amikor ko-
molyabban át kellett gondolni a Szent 
Mihály Napokat, mivel kinőtte magát 
és több napos rendezvénysorozat lett. 
Ekkor lépett be az a változás, hogy hó-
napokon keresztül csak a Szent Mihály 
Napokat szervezzük, már februárban 
szó esik arról, hogy milyen jellegű ren-
dezvényt akarunk ebben az eszten-
dőben, kik legyenek a fellépők, hány 
napos legyen a rendezvény, mi az, ami 
újításra szorul. 

A polgármesteri hivatal, mint társ-
szervező, miben támogatja a rendez-
vény kivitelezését? 

A polgármesteri hivatal valójában az, 
aki megpályázza a Szent Mihály Napok 
megszervezését. Ő az, aki jelen pilla-
natban Uniós projekthez kötve, a ren-
dezvény megszervezésének az anyagi 
költségek nagy részét állja. Remélem, 
hogy az elkövetkezendő esztendőkben 
is a Polgármesteri Hivatal pont olyan 
odaadással és hozzáállással fogja biz-
tosítani a rendezvény anyagi hátterét. 

Hogyan vázolnád fel e rendezvény 
fejlődését e 20 év alatt? 

Úgy, ahogy azt már említettem, a 
rendezvénynek megvan a sajátos tör-
ténete. Szerintem az igények szerint 
nőtte ki magát. Amennyiben igény volt 
arra, hogy a rendezvény tágasabb, 
szélesebb, változatosabb legyen, ez 
megmutatkozott az évek során. El-
indulva onnan, hogy egy egynapos 
vasárnapi délután (ökumenikus isten-
tisztelet, szekeres felvonulás, majális) 
volt kezdetben, mára már lassacskán 
egy egész hetes rendezvénysorozatra 
nőtte ki magát. Nem emlékszem, hogy 
az elmúlt években lettek volna olyan 
alkalmak, amelyek nem érték volna el 
egy bizonyos színten a sikert. A részt-

vevők olyan eseményeken vehettek 
részt, amelyek eddig még nem voltak 
Négyfaluban (borkóstoló, színházelő-
adás, könyvbemutató).

Hogy érzel azzal kapcsolatban, hogy 
a Szent Mihály Napok Hétfalu egyik 
legnagyobb helyi eseményévé nőtte ki 
magát?

Szerintem normális folyamat ered-
ménye, hogy a Szent Mihály Napok 
ekkora méretűvé vált. Úgy érzem, hogy 
a hétfalusi magyaroknak/csángóknak 
kötelességük otthont adni egy ilyen jel-
legű rendezvénynek, mert ez tükrözi a 
közösség erejét és kedvét. A szerve-
zőknek kötelességük folytatni és válto-
zatosabbá tenni a rendezvényt, de vé-
leményem szerint nem kellene tovább 
növelni a rendezvény kereteit, inkább 
megtartani azt a színtet, amire sikerült 
felemelni. Amire viszont még oda kell 
figyelni, hogy ez a kedv és hozzáállás 
ne lankadjon, mivel a résztvevő is, és a 
szervező is a közösség szerves része. 

Vannak-e érdekes élmények, vissza-
jelzések az eddigi Szent Mihály Napok-
ról?

Rengeteg van, és szerintem még ren-
geteg lesz. A legmeghatóbb jelenet az 
volt, amikor 2 évvel ezelőtt a felszegi 
Csángó házban voltam, és egy óvodás 
kislány, aki valószínüleg a térdemig 
érhetett, odajött, megrángatta a nadrá-
gomat és rendesen le kellett guggoljak 
ahhoz, hogy megértsem, hogy mit akar 

mondani, s elmagyarázta nekem, hogy 
az ő kívánsága az lenne, hogy a követ-
kező Szent Mihály Napokra hozzuk el 
neki Fenyő Miklóst. Szavak nélkül ma-
radtam egy ilyen jelenet után, és mond-
tam neki, köszönöm szépen, és ameny-
nyiben lehetőségünk lesz rá, meghívjuk 
neki Fenyő Miklóst. Ezen kívül sok más 
érdekes élményem van a rendezvény-
nyel kapcsolatosan, tavaly éjjel 3-kor 
traktorral huzattuk ki a hangosító fiúk 
felszerelését szállító kamiont a sárból, 
lóháton is ültem, pedig nem emlékszem 
rá, kürtőskalácsot is hordtam. Majd ha 
megöregszem, és megírom az önélet-
rajzomat, egy külön fejezetet szánok 
majd arra, hogy elmeséljem milyen ér-
dekes dolgok történtek velem a Szent 
Mihály Napokon.

Lenne valami üzeneted a Szent Mi-
hály Napok látogatóihoz?

Igen! Egyelőre az az üzenetem, hogy 
legyenek kitartóak, és tartsanak velünk, 
látogassanak el minél nagyobb szám-
ban a rendezvényre, mert tulajdonkép-
pen ez a rendezvénysorozat rólunk és 
róluk szól, és a látogatottság tulajdon-
képpen az, ami felméri az igényt a ren-
dezvény szervezésére. És egy második 
üzenetem is van, hogy ne csak passzí-
van, hanem aktívan is vegyenek részt 
a Szent Mihály Napok rendezvénysoro-
zat szervezésében, hiszen ez a rendez-
vény a közösségé, nem a polgármeste-
ré, nem a társszervező partnereké. 
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Interjú Gócza Istvánnal, a Szent 
Mihály Napok rendezvénysorozat 

jelenlegi főszervezőjével.

Hány éve annak, hogy a Hétfalusi 
Magyar Ifjúsági Klub (HMIK) a Szent 
Mihály Napok rendezvény főszervező-
je? Hogyan történt a csere?

Ha jól emlékszem, akkor a HMIK a 
rendezvény főszervezője már 5–6 éve. 
2010-ben csak besegítettünk a szerve-
zőknek, akkor csak egy HMIK sátorral 
jelentünk meg, ahol teát, forró csokolá-
dét, házi süteményt árultunk. 

2011-ben a polgármesteri hivatal által 
szerződtetett szervező céggel partner-
ségben szerveztük a rendezvényt, az-
zal a céllal, hogy ne veszítse el magyar 
jellegét, vagyis maradjanak meg a ha-
gyományos programok, magyar zene-
karok, fellépők. 

Ettől kezdve a jelen pillanatig a Hét-
falusi Magyar Ifjúsági Klub maradt a 
rendezvény főszervezője a négyfalusi 
Polgármesteri Hivatallal együtt. 

Mi volt az egyesület célja a rendez-
vénnyel kapcsolatban és mennyire si-
került ezt megvalósítani?

Az egyesület fő célja az volt, hogy 
a rendezvényt továbbá is fenntartsuk. 
Amikor átvettük a szervezést kicsit úgy 
éreztük, hogy a rendezvény kihalóban 
van, már csak ilyen fél napos, nagyon 
kevés programponttal. 

Úgy gondoltuk, hogy ezt tovább kell 
vinni, mert a Szent Mihály Napok már 
egy hagyomány, és megpróbáltuk to-
vább fejleszteni, egy minőségibb, kul-
turálisabb és több napos rendezvényre, 
ami mindenkit megérintsen, a fiatalokat 
és az idősebbeket is egyaránt.

Felmérve az utóbbi rendezvényeket, 
mondhatom, hogy sikerült megvalósíta-
ni a célunkat, de még mindig van hely 
jobbra.

Hogyan lehet felkészülni egy ilyen ren-
dezvény kivitelezésére és anyagi hátte-
rének a megteremtésére? Ütköztetek 
nehézségekbe a szervezés során?

Sehogy se lehet felkészülni, csak ott 
kell lenni és csinálni. A rendezvény ki-
vitelezéséhez, illetve az anyagiak meg-
teremtéséhez, csupán odaadás, akarat 
és idő kell. 

A polgármesteri hivatal anyagi tá-
mogatása mellett, a helyi és környéki 
vállalkozók is támogatnak, ugyanakkor 
minden évben pályázunk a magyaror-
szági Bethlen Gábor Alapkezelő szer-
vezethez a rendezvény megszervezé-
se érdekében. 

Nehézségek mindig kerülnek már 
onnan kezdve, hogy a villanyszerelést 
az udvarban hogyan oldjuk meg, mit 
csinálunk, ha az együttesek az utolsó 

pillanatban lemondják a fellépést, mi 
lesz, ha az időjárás nem kedvező, vagy 
akad-e annyi szervező és önkéntes, 
hogy egy ilyen méretű rendezvényt le 
tudjunk bonyolítani.

Mikortól kezdődik el egy ilyen rendez-
vény szervezése?

A szervezés már az előző rendez-
vény lezárásától 2–3 hétre kezdődik. 
Már akkor azon gondolkozunk, hogy 
milyen zenekarokat fogunk meghívni 
a következő alkalomra, hiszen minél 
hamarabb kell szerződtetni őket, hogy 
biztos legyen. Ahhoz, hogy egy minősé-
gi rendezvényt szervezzél, és minden 
pontod le legyen fedve, leghelyesebb, 

hogy az egyik lezártával már kezd is 
szervezni a következőt.

A szervezésben részt vesz az egész 
HMIK csapata? Létezik egy kisebb „fő-
szervező” csapat?

A szervezésben az egész HMIK ön-
kéntes csapat részt vesz. Ezen kívül ki-
alakult egy bizonyos főszervező csapat, 
akik egy tapasztaltabb, idősebb korosz-
tály, és már merészebben, magabizto-
sabban irányítják a dolgokat. Viszont 
nem szeretném őket külön csapatnak 
nevezni, hiszen együtt dolgozunk a ren-
dezvény sikeréért.

Mesélj a programpontokról. Milyen új 
programpontok vannak, amióta átvetté-
tek a szervezést?

Amióta átvettük a szervezést, több 
kisebb programot is bevezettünk. Ilyen 
a borkóstoló, a borkert, színdarabok, 
tekebajnokság, játékest. Újra kezdtük 
szervezni a bálokat, a barcasági foci 
kupát kicsit átszerveztük, a koncerte-
ket új szintre emeltük. Kiterjesztettük a 
rendezvényt többnaposra, mert amikor 
átvettük csak egy vasárnapi szabadtéri 
majális volt, az ökumenikus istentiszte-
lettel és a szekeres felvonulással együtt.

Vannak-e érdekes, különleges élmé-
nyek az eddigi rendezvények szervezé-
séről?

Mindig kerülnek érdekes élmények, 
emlékek. Kezdve onnan, hogy kerteket 
kellett bontani, hogy a zenefelszere-

léseket be tudjuk vinni a színpadhoz, 
mert nem fért el a busz a tömeg között, 
vagy olyan, hogy koncert közben zuho-
gó esőben buliztunk több ezer ember-
rel, egészen odáig, hogy az emberek 
már maguktól csak úgy odajöttek hoz-
zánk, hogy anyagilag támogassák a 
következő rendezvényt, mert látták a 
fejlődést. Ezek mind érdekes élmények 
számunkra.

Hogy érzel azzal kapcsolatban, hogy 
a Szent Mihály Napok Hétfalu egyik 
legnagyobb helyi eseményévé nőtte ki 
magát?

Ez egy nagyon jó érzés és nagyon 
büszkék vagyunk erre. Ezt az érzést 

nem lehet visszaadni. Csak akkor lehet 
értékelni, ha az ember beáll a szerve-
zésbe és látja, hogy miből is áll a mun-
ka. Amikor azt hallod, hogy vannak 
magyarországi turisták, akik csak úgy 
foglalnak szállást Négyfaluban, hogy 
tudjanak Szent Mihály Napokon részt 
venni, akkor nem is bánod, hogy so-
kat dolgoztál. Úgy nézve, hogy egy ki-
sebbség vagyunk ebben a helységben, 
úgy gondolom, hogy jóval felülmúljuk a 
többi rendezvényt. Mondhatom azt is, 
hogy a rendezvény nem csak Négyfalu, 
de egész Brassó megye egyik kiemel-
kedő rendezvénye lett.

Van-e üzeneted a résztvevőknek, il-
letve a szervező társaidnak?

A résztvevőknek azt üzenem, hogy 
jöjjenek el minél többen, mert egy ma-
roknyi önkéntes rengeteget dolgozott 
azért, hogy ezt a rendezvényt egy ilyen 
szintre emeljen. Ez a rendezvény min-
denkinek szól, a közösségé, és akkor 
jó, ha együtt vagyunk. Legyenek el-
nézőek, ha hibák akadnak, mert mi is 
emberek vagyunk és megtörténik, hogy 
becsúszik 1–2 tévedés a szervezésbe. 

A szervező társaknak pedig azt üze-
nem, hogy továbbra is legyenek olyan 
odaadóak és kitartóak amilyenek vol-
tak eddig. Mindenki érezze sajátjának 
a rendezvényt. Akarja és tegyen érte, 
hogy legyen jobb, mert amikor a ren-
dezvény végén felmegyünk a színpad-
ra és látjuk, hogy az udvaron több ezer 
ember bulizik, és jól érzi magát, akkor 
mindenki elfelejti a munka nehézségeit. 

Hajrá HMIK!

szeNt MiHály NapoK

e s e M é N y e K
Borkostoló

Ha Szent Mihály Napok, akkor ismét 
borkóstoló!

A Szent Mihály Napok keretében 
megszervezett borkóstolót, meleg tálas 
vacsora és zenés szórakozás kíséri. Az 
eseményen a fiatal, de annál lendüle-
tesebb nagyenyedi Takács Pincészet 
mutatkozik be. 

Takács Attila a pincészet borásza sze-
rint, a bor művészi alkotás, melynek 
esztétikai értékeit kell kiemelni. „Isten 
ajándéka, a remény és az öröm forrása. 
Testet építő, balzsam erejű táplálék, élet 
vize, az örök fiatalságé.” (lásd Csávossy 
György: Magyarán a borról, 2006)

Az alkalmat a Craig Hall (USA) és 
Szász Ágnes jazz duett koncertje teszi 
ünnepélyessé. 

Meghívó 50 lej, mely csak elővételben 
kapható a Frézia Mánia virágüzletben 
(Határ) és a Paprika boltban (Brassó).

Mindenkit szeretettel várunk.
További információk: 0730040044

*
*       *

Kerekasztal beszélgetés – Összefo-
gás a Barcaság promoválásáért

A Szent Mihály Napok keretén belül 
megszervezésre kerül az Összefogás a 
Barcaság promoválásáért kerekasztal 
beszélgetés, amely egy kiinduló pontja 
szeretne lenni egy hosszútávú tervnek. 
Mindannyian érezhetjük, hogy a Bar-
caság nagyon eltörpül a szomszédos 
Székelyföld mellett. Természetesen 
mé reteiből és adottságaiból kiindulva 
mondhatnánk, hogy lehet könnyebb 
dolga van. De ez nem mentség szá-
munkra, barcaságiaknak, hogy régiónk 
turisztikai és kulturális értékeinket nem 
tudjuk megfelelőképpen promoválni a 
világ felé.

A beszélgetésnek számos célja van:
1. összehozni minél több barcasági 

település képviselőjét
2. megvizsgálni a jelenlegi helyzetet
3. felmérni a régió adottságait, erős-

ségeit, hiányoságait és veszélyeit
4. a felmérés alapján eldönteni, 

hogy szükséges-e és szeretnénk-e 
promoválni régiónkat

5. összeállítani egy olyan csapatot aki 
hajlandó lenne a településeket össze-
kapcsolni és a régiót promoválni

6. megfogalmazni a csapat feladatait 
és konkrét tennivalóit

Program
10.00 – 10.15 – szervezők, résztve-

vők rövid bemutatkozása
10.15 – 10.30 – Klozer Lilla Ibolya – 

előadása: Hétfalu – avagy a barcasági 
csángó vidék turisztikai potenciálja 

10.30 – 12.00 – a Barcaság 
promoválásával kapcsolatos kiadvá-
nyok, események, lehetőségek, sike-
res megmozdulások ismertetése 

12.00 – 12.15 – kávészünet
12.15 – 13.00 – szabad beszélgeté-

sek az újabb ismeretek fényében
13.00 – 14.00 – megvalósítás lépé-

sei, gyakorlatba ültetés felvázolása, 
munkacsoport kilakítása és annak 
feladatkörének megfogalmazása
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Szeptember 21., szerda
19 óra: Társasjáték – HMIK-székház (Türkös)

Szeptember 22., csütörtök 
19 óra: Szent Mihály Napi Gálaest – Csángó 

Ház (Fűrészmező). 
Erre az alkalomra összegyűjtöttünk pár képet és 

videofelvételt az elmúlt rendezvényekről, és meg-
hívtuk az eddigi szervezőket, hogy együtt idézzük 
fel a régi emlékeket.

Az eseményt a Craig Hall (USA) és Szász 
Ágnes dzsesszduó koncertje avatja még ünnepé-
lyesebbé. E két csodálatos zenész először lép fel 
együtt hazánkban.

Szeptember 23., péntek 
19 óra: Borkóstoló – Piroska panzió (Alszeg).
Ha Szent Mihály Napok, akkor ismét borkóstoló!
A Szent Mihály Napok keretében megszervezett 

borkóstolót, meleg tálas vacsora és zenés szórako-
zás kíséri. Az eseményen a fiatal, de annál lendü-
letesebb nagyenyedi Takács Pincészet mutatkozik 
be. Az alkalmat a Craig Hall (USA) és Szász Ágnes 
dzsesszkoncertje teszi ünnepélyessé. 

Meghívó 50 lej, amely csak elővételben kapható 
a Frézia Mánia virágüzletben (Határ) és a Paprika 
boltban (Brassó). 

Mindenkit szeretettel várunk! 
További információk: 0730 040 044
Koncertek – nagyszínpad:
19 óra: Showdown (Brassó)
21 óra: Margaret Island (HU)
23 óra: Afterparty with DJ Pici (Pikowatt, Kolozs-

vár) a Borkertben

Szeptember 24. – Szombat
10 óra: Kézműves foglalkozás gyerekeknek 

(Barcasági Csángó Alapítvány, Borkert)
10 óra: Barcasági focikupa – Aréna terem (Tür-

kös)
10 óra: Asztalitenisz-bajnokság – Aréna terem 

(Türkös)
10 óra: Kerekasztal-beszélgetés: Összefogás 

Barcaság promoválásáért – Piroska Panzió (Al-
szeg)

A beszélgetés nyílt. A belépés ingyenes. 
A meghívottak mellett mindenkit szeretettel 

várunk, aki úgy érzi, hogy érdekli a Barcaság és a 
barcasági csángók sorsa. 

12 óra: Zumba – nagyszínpad
13 óra: Gyerek-néptáncelőadások – nagyszín-

pad
17 óra: Gyerektáncház – Borkert
14 óra: II. MFVSZ (Magyar Fotóművészek Vi-

lágszövetsége) Nemzetközi Digitális Körverseny 
kiállítás megnyitója (Barcasági Csángó Alapítvány, 
terem)

A Magyar Fotóművészek Világszövetségének 
egyik fő célkitűzése a magyar nemzeti értékek 
művészi szintű megörökítése és az így létrejövő 
képek általi terjesztése. A kiállítás látogatható lesz 
az egész rendezvénysorozat ideje alatt.

17 óra: Építészeti kiállítás: Épített örökségünk, 
modern igényeink – Hagyományos épületeink és 
csűrjeink mai hasznosítása – Piroska Panzió (Al-
szeg) 

A kezdeményezők e kiállítással ötleteket szeret-
nének adni a falusi ingatlantulajdonosoknak házuk 
vagy csűrjük olyan átalakítására, amelynek ered-
ményeként nem eltűnik, hanem felértékelődik a 
hagyományos építészet. A kiállítás látogatható lesz 
az egész rendezvénysorozat ideje alatt.

Koncertek – nagyszínpad:
17 óra: Amnesia (Sepsiszentgyörgy)
18 óra: Stoneroots (Négyfalu)
20.30 óra: Balkán Fanatik (HU)
22.30 óra: Borkert buli, zenél: The Crazy 

Plumbers (Kézdivásárhely)

Szeptember 25. – Vasárnap
10 óra: Ökumenikus istentisztelet – Csernátfalusi 

evangélikus templom
12 óra: Koszorúzás – Zajzoni Rab István szobor 

(Zajzon)
12:30 óra: Lovas-szekeres felvonulás. IIndulás: 

Bácsfaluból a faluvégi megállóból, Hosszufaluból 
a Luther Márton útca felső végéből 12:30 órától és 
Háromfaluból pedig a zajzoni evangélikus templom 
elől koszorúzás után. A három útvonalról érkező 
szekerek Csernátfaluban, a főtéren találkoznak, 
ahonnan együtt vonulnak a Barcasági Csángó Ala-
pítvány udvarára.

14 óra: Szabadtéri majális 

15 óra: Néptáncelőadások
16.30 óra: Borica 
17 óra: Színdarab: Székely sors – a málnási 

Tőkés József Általános Iskola színjátszócsoportja, 
Borkert

19.30 óra: Töklámpás felvonulás, találkozás a 
színpad előtt.

19.50 óra: HMIK-tombolasorsolás
Koncertek – nagyszínpad:
18 óra: Knock Out (Kolozsvár)
20 óra: Varga Miklós és a Band (HU)
Állandó programok:
Barcasági Csángó Alapítvány udvara: 
Kézműves kiállítás és vásár; 
A kézműves és házi termékek sátrai között ta-

lálható a középpont, ahol keveredik a hagyomány 
a modernnel. Itt bemutatkoznak a helyi és környék-
beli termelők és kézművesek, így számos egyedi, 
kézzel készült érdekes termék közül lehet válogatni

Helyi vállalkozók és termelők bemutatkozása; 
Sütemény-verseny; 
Pityókatokány-főző verseny; 
Borkert; 
Falmászás 

Szervezők: Hétfalusi Magyar Ifjúsági Klub és a 
Négyfalusi Polgármesteri Hivatal.

A szervezők fenntartják a műsorváltoztatás 
jogát.

szeNt MiHály NapoK

e s e M é N y e K
14.00 – 15.00 – könyvbemutató: 

Veres Emese Gyöngyvér: Tatrangi Pál 
András: Csángó expressz

A meghívottak mellett mindenkit sze-
retettel várunk, aki úgy érzi, hogy érdek-
li a Barcaság sorsa és érdemlegesen 
hozzá tud szólni vagy munkát szeretne 

vállalni ebben a nemes feladatban.  
A belépés ingyenes.
Helyszín: Piroska Panzió rendezvény-

terme (Négyfalu,  Alszeg, Zajzoni út 2.)

*
*      *

Borkert

A borkert a fő helyszín környékén he-
lyezkedik el, így a hangulatos zenei alá-

festés is biztosított.
Itt megkóstolhatod neves pincészetek 

legkülönfélébb kínálatát – habzó fehér, 
rozé és vörös borokat. És mindezt a 
legmenőbb Szent Mihály Napi borospo-
harakból, melyeket majd megtarthatsz 
emlékbe.

Péntek este, a koncertek után a bor-
kert az Afterparty helyszíne lesz, mely 
azon látogatók igényeit szolgálja, akik a 
pénteki koncertek után még nem vetné-
nek véget az estének, vagy talán hiá-

nyozna nekik az eddigi kosaras bál.
Itt pörgeti fel a közönséget DJ Pici - 

Pikowatt (Kolozsvár).
Szombat este pedig ugyanitt nagy 

lesz a vígasság és a tánc, hiszen az 
élőzenés rockabilly hangulatot biztosít-
ja nekünk a The Crazy Plumbers. A buli 
garantált.

Vasárnap a borkert a Székely Sors 
című színdarab helyszíne lesz, a 
málnási Tőkés József általános iskola 
színjátszó csoportja előadásában.
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