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I. Gyöngyvirág bútorfestő tábor

„Apró csAvArnAk is kell lenni”

Hátrányos helyzetű gyerekek 
tábora Lókodon

A székelyudvarhelyi Csillagvár 
napközi Gyöngyvirág cso-
portjának előterében népi 

motívumokkal festett táblácska várta 
– Isten hozott felirattal – a kis bútor-
festőket.

A 10 táborozó óvodással és isko-
lással az egyhetes tábor alatt – Zsuzsa 
lányommal – igyekeztünk megsze-
rettetni, felfedezni a tárgyi anyanyelv, 
a bútorfestés szépségét, a székely dí-
szítőelemek, a virágmotívumok gaz-
dagságát, eredeti színvilágát, jelenté-
sét, üzenetét. 

A hagyományőrző csoportte-
rem, ahol a tevékenység zajlott, a 
gyerekek méretéhez igazított festett 
bútorok (tulipánosláda, állótálas, 
asztal ládáspaddal, kontyosszékekkel, 
vetett ágy, kancsótartó-kendőszeg), 
udvarhelyszéki varrottasok, festett tá-
nyérok felkeltették a gyerekek érdek-
lődését, cselekvésre, alkotásra bírva az 
új kipróbálására. 

A jókedvet, a hangulatot a délelőt-
tönként felcsendülő hegedű hangja, 
a virágokról szóló népdalok tanulása, 
az együtt dalolás élménye fokozta.

Utolsó nap népes gyerekközön-
ség előtt a Szegfű csapat – Ambrus 
Krisztina, Ambrus Csenge, Erdős 
Krisztina, Feleki Bíborka, Lászlóffy 
Anna – és a Rózsa csapat tagjai – 

Izsák Huba, Barabás Boglárka, Csata 
Krisztina, László Petra, Szőke Kin-
ga – játékos vetélkedőjére került sor, 
ahol felelevenítettük, összegeztük a 
bútorfestés fortélyairól tanult hasz-
nos tudnivalókat. 

Legnagyobb érdeklődést a kézzel 
készített játékszerek – fűzfasíp, cse-
répmadár, csuhé-, mák-, rongybaba, 
csutkából készült állatok keltették 
fel. Mindenek fölött a kórémuzsika 
hangja nyerte el a gyerekek tetszését. 
A régi idők hangulatát idéztük fel, 
amikor a felnőtt gyerekét saját készí-
tésű játékkal ajándékozta meg, hisz 

az igazi örömszerzés lehetősége ott 
bujkál a szülő, nagyszülő kisujjában, 
fejében és szívében. 

A tábor kiállítással zárult, melyre a 
szülőket is meghívtuk. A szőttes abro-
szokra elhelyezett szebbnél szebb virá-
gos plakettek a szorgalmas bútorfestő 
csapat lelkes munkájáról tanúskodtak. 

„A kézzel díszített tárgynak lelke 
van” – valóban, ha a késztetés belülről 
jövő szándékból fakad, akkor érezni 
azt, hogy az alkotója szívvel-lélekkel 
munkálkodott.

Jakacs Gyöngyi óvónő,
Székelyudvarhely

Június 27.–július 1. között 37, Har-
gita megye közel 14 településéről 
származó 8–13 év közötti gyere-

ket táboroztattak a Gyulafehérvári 
Caritas családsegítő programjának 
munkatársai és önkéntesei Lókodon. 
A kedves, dombokkal övezett elnép-
telenedett falu a vidámság színhelye 
lett erre a hétre. Nagy izgalmakkal ér-
kezett a három régió – Gyergyó, Csík 
és Udvarhely gyerekcsapata. Többen 
is elmondták a gyerekek közül, hogy 
már hajnaltól nem tudtak aludni az iz-
galomtól. Nem is csoda, hisz számukra 
ez volt életük első tábora. 

Az első közös ebéd, illetve a dél-
utáni szieszta – „felhőnézés” – után 
a lelkesedésünk a felhőket annyira 
eloszlatta, hogy sikerült egy hatalmas 
vizeslufi-bajnokságot szervezni, más 
kinti játékokat játszani. Vacsora után 
zuhanyozás, közös ima, éneklés, majd 

„álomporhintés” következett. Elkép-
zelhető azoknak a gyerekeknek az örö-
me, akik talán legelőször zuhanyoztak 
meleg vízzel, vagy először feküdtek 
külön ágyban....

Kedden a kerettörténet a kis csavar 
története volt, amelynek segítségével 
azt próbáltuk megerősíteni a gyere-
kekben, hogy „apró csavarnak is kell 
lenni, hogy jól menjen a gépezet”.

Szerdán, az „indián napon” a lo-
vaglás örömét tapasztalhatták meg, 
az indiánok életformájáról, az indián 
élet tartozékairól beszélgettek, mi-
közben indián ékszereket készítettek, 
majd két indián sátor, tippi készült 
el, és nem is lehetett volna teljes a 
napunk testfestés, indián tollak, imp-
rovizált ruhák és indián tánc nélkül. 
A napok csak úgy repültek. A Tied 
a színpad programon fergeteges elő-
adásokban gyönyörködhettünk, ahol 

éneket, mozgásművészetet, együtt-
működést figyelt a csak pozitívumo-
kat megerősítő zsűri, és nem maradt 
el a tábortüzes élményünk sem. 

Búcsúzás előtt díjaztuk a leg-
kedvesebb, legmosolygósabb, leg-
segítőkészebb, leggondoskodóbb, 
és sok hasonló jó tulajdonsággal 
rendelkező táborlakót, ezzel is 
megerősítve bennük a fontos vagy, 
értékes vagy tudatot.

Egy ilyen tábor nem tudna meg-
valósulni az anyagi támogatás nélkül, 
hisz a táborban való részvétel, oda-vis-
sza utazás teljesen ingyenes volt a gye-
rekeknek. Köszönjük a támogatást a 
németországi partnereknek, a Hargita 
Megye Tanácsa keretén belül működő 
Gyermekvédelmi Igazgatóságnak, a 
Harmopan malom- és pékipari válla-
latnak, akik nemcsak friss kenyérrel és 
kiflivel járultak hozzá a tábori költsé-
gekhez, hanem segítségükkel még 17 
gyereket tudtunk táboroztatni, Daczó 
Zoltán vállalkozónak, a Vándor Trans 
szállítási vállalatnak és a lókodi ven-
déglátóinknak, a Walter és L.I.A. 
Alapítvány vezetőségének, munkatár-
sainak, akik mindent megtettek azért, 
hogy jól érezzük magunkat, és hogy 
tartalmas táborunk lehessen. 

Köszönet az önkénteseinknek 
az önzetlen munkájukért. Remél-
jük, hogy ez az összefogás más vál-
lalkozókat is ösztönözni fog, hogy 
az elkövetkezőkben még több nél-
külöző gyereknek szebbé tudjuk 
varázsolni a nyarát. 

Bíró Katalin, 
Csíkszereda

Amatőr színjátszók 
találkozói

Dr. Ady Évát, szeretett kolléganőnket 71. életévében, hosszas szen-
vedés után a Mindenható hazahívta. Július 6-án búcsúztunk tőle mi, 
gyermekorvosok, munkatársak, rokonok, ismerősök. 

Kolléganőként nagyon szerettem és tiszteltem. Nagyra becsül-
tem tudását, a kis betegei iránt tanúsított „szigorú”, de határtalan 
szeretetét. Ritkán panaszkodott nekünk. Tekintetéből le lehetett 
olvasni azt a magabiztosságot, melyet minden kisgyermek vizsgála-
tánál tanúsított.

Sokat köszönhet a város és a megye is dr. Ady Éva munkájának: a 
meggyógyított csecsemőket, akik már felnőttek (lehetnek mérnökök, 
tanárok, orvosok, munkások), a gyermekközösségekben kifejtett, be-
tegségmegelőző tevékenységét. Alázatos, csendes, nagy tudásával soha 
nem dicsekvő, szerény ember volt, aki a másik ember szolgálatát tar-
totta feladatának. Gyermekgyógyászként dolgozott Negreşti-en, majd 
a csíkszeredai gyermekosztályon mint főorvos. Nem létezett számára 
fontosabb munka, mint a gyermekek alapos vizsgálata. Mindig a biz-
tos diagnózis felállítására és kezelésére törekedett.

Most, hogy nincs már közöttünk, érezzük igazán a hiányát. Mind-
nyájan megdöbbentünk, amikor betegsége súlyosbodásáról, szenve-
déséről hallottunk. Búcsúzunk tőled, Éva! Nyugodjál békében. Ko-
porsódnál Sík Sándor Ember, ne félj című verse jutott eszembe:

„Kék magasba nézz föl
Ne kérdd, hogy meddig érsz föl.
Egyet pillant az Isten,
És egész lesz a részből.
A halál is csak ennyi:
– Ne félj elébe menni –
Édesapád az Isten,
Röpül eléd ölelni” Dr. Gáll Anna, 

Csíkszereda

Befejező részéhez közeledik az 
Amatőr színjátszók nemzetkö-
zi találkozói címet viselő EU 

Cultura 2009–2013 projekt. A pályá-
zatban három intézmény vesz részt, a 
Füredi Játékszín Alapítvány Balaton-
füredről, a Jókai Napok Alapítvány 
Révkomáromból és a Hargita Megyei 
Hagyományőrzési Forrásközpont 
Székelyudvarhelyről. Mindhárom 
részt vevő szervezet évek óta szervez 
amatőr színjátszó találkozókat. Az 
elmúlt két év során a csoportok jelen 
voltak egymás rendezvényein. Jó volt 
megtapasztalni, hogy más vidékeken 
is hasonló gondokkal küzdenek a szín-
játszók, de a taps mindenhol jutalom, 
mely erőt ad a további munkához. Van 
ahol a gyerek- és ifjúsági csoportok 
vannak túlsúlyban, más vidékeken a 
felnőtt színjátszás, de mindenhol sze-
retnek játszani, és ez összeköt bennün-
ket. Udvarhelyszéken Az ekhós szekér 
nyomában nevet viselő találkozónkon 
részt vevő 11 falu színjátszóival nevez-
tünk be a projektbe. Tavaly Szent-
egyháza, Gagy, Kecset, Farkaslaka, 
Rugonfalva, Kis galambfalva, idén 
Kobátfalva, Si ménfalva, Karácsonyfal-
va, Kápol nás falu és Lövéte csoportjait, 
összesen 180 vidéki felnőtt amatőr 
színjátszót sikerült kijuttatni Ko-
márom és Balatonfüred színpadaira. 
Nekünk, szervezőknek is élmény volt 
látni az örömöt a résztvevők arcán, 
amikor a sikeres szereplések után hall-
gatták a megérdemelt tapsot. 

A projekt részeként drámaíró 
pályázatot írtunk ki A kisebbségi 
együttélés nehézségei és lehetőségei 
címmel, melynek eredményhirdetésé-

re nemrég került sor Balatonfüreden. 
A pályázatra több erdélyi író is bene-
vezett. A zsűriben intézményünket P. 
Buzogány Árpád képviselte. A nem-
zetközi zsűri a következő színműve-
ket díjazta: felnőtt kategóriában első 
díjas Balogh Róbert (Pécs) Lakodáré 
című színműve, második Fazekas 
István (Százhalombatta) Elvira című 
munkájával, harmadik a marosvásár-
helyi Madaras Orsolya Borbála című 
színművével. A zsűri különdíját kapta 
a Hargita megyei Papp Kincses Emese 
a Virrassz velem című lírai dokumen-
tumregényének színpadi adaptáció-
jával. Diák kategóriában első díjas a 
füredi Fabacsovics Lili (Dilemma), a 
zsűri különdíjasa a csíkszeredai Dragu 
Erika, a Francia fagyöngy szerzője. A 
pályázat meghirdetésében arra bátorí-
tották a jelentkezőket, hogy „fordítsák 
figyelmüket és energiájukat a téma 
emberi oldalának minél plasztiku-
sabb kimunkálására”, ennélfogva a 19 
pályázó elsősorban az emberi kapcso-
latokon keresztül láttatta a kisebbségi 
együttélés kérdéskörét. 

A pályázat november 19-én, 
Rugonfalván, az idei Ekhós szekér 
nyomában találkozóval fog véget érni. 
Ekkor lesz utoljára együtt a három 
pályázó szervezet, és az őket képviselő 
színjátszó csoportok Magyarország-
ról és Felvidékről. Az udvarhelyszéki 
11 csoport az utóbbi két év során 
16-ra szaporodott, így aztán jó sokan 
fogunk utazni idén a „szekéren”. 

László Judit projektfelelős, 
a Hargita Megyei 

Hagyományőrzési Forrásközpont 
munkatársa

Im memoriam 
dr. Ady Éva


