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Pünkösdszombat

Első díj az apró táncokért

Pünkösdkor a Szentlélek eljö-
vetelét, a Keresztény Egyház 
születését ünnepeljük. Szerte 

a világon megemlékeznek arról a 
napról, amikor a zárt ajtók mögött 
az apostolokra kiáradt a Lélek, s en-
nek hatására elkezdték hirdetni Jézus 
evangéliumát.

Az ünneplések között kitüntetett 
szerepe van a csíksomlyói búcsúnak, 
ahol együtt ünnepel a Kárpát-meden-
cei, illetve a világszerte szórványban 
élő magyarság. Újabban már nem csak 
katolikusok.

Néhány évvel ezelőtt részt vett a 
csíksomlyói búcsún és virrasztáson egy 
ismerősöm, akit élményeiről kérdezett 
a rádió munkatársa. Az interjúban is-
merősöm a pünkösdszombat szót is 
használta. Ekkor a riporter fölényesen 
kioktatta őt, hogy csak pünkösdvasár-
nap és pünkösdhétfő van, pünkösd-
szombat azonban nincs.

A tájékozatlan rádiós hibát kö-
vetett el, ugyanis a szó, ha nem is a 
hivatalos egyházi nyelvben, de él. A 
csíksomlyói ferencesek honlapján 
például ezt olvassuk: „Több százezer 
ember gyűlt össze szombaton a Csík-
szereda mellett lévő két Somlyó-hegy 
oldalán és a Nyeregben, ahol megkez-
dődött a hagyományos pünkösdszom-
bati csíksomlyói zarándoklat.” 

A csíksomlyói búcsú eredetéről 
és kialakult szokásairól is tájéko-
zódhatunk ugyanitt. Íme egy szö-
vegrészlet: „Az egyik legérdekesebb, 
most is élő szokás a pünkösdszom-
bati bevonulás. A két Somlyó-hegy 
közé érkező tömeg szigorú hierar-
chia szerint vonul be, amelynek a 

sorrendje a következő: Gyergyó, 
Felcsík, Alcsík, Felső-Nyárádmente, 
Sóvidék, Marosmente, Háromszék, 
Brassó és környéke, gyimesi csán-
gók, moldvai magyarok. A kereszt-
aljak, vagyis a kereszt alatt vonuló 
hívők valószínűleg a székelyek ősi 
hierarchiáját őrizték meg.” 

Ha fellapozzuk az Új Magyar Táj-
szótár IV. kötetét, ott is megtaláljuk a 
kifejezést, méghozzá Kórógyról ada-
tolva, így: pinköst szombattya.

Az új kiadású értelmező kéziszótár 
(ÉKsz.2) szombat szó 3. jelentéseként 
pedig ez olvasható: „Húsvét, pünkösd 
v.- ünnep ~ja: a húsvét, a pünkösd ün-
nepét megelőző nap”.

A Magyar Néprajzi Lexikon meg-
említi még a karácsony szombatját is. 
Idézem: „A liturgiában karácsonynak 
is, a → húsvéthoz hasonlóan kialakult 
az előkészületi ideje (→ advent), majd 
a vigíliája (dec. 24.). E napra → böjtöt 
rendeltek el, ezért karácsony böjtjé-
nek is nevezik. Egyéb nevei: Ádám 
és Éva napja, karácsony szombatja, 
szenvedeje estéje, szenvedeste.”

A karácsony szombatja kifejezés 
Szabolcska Mihály versében is elő-
fordul. Íme egy versszak a Karácsony 
című költeményéből: Karácsony 
szombatján, / Hogy a csillag támad, 
/ Kinyitnám aranyos, / Gyöngyös pa-
lotámat.

A példákból kiderül, hogy a pün-
kösdszombat szó igenis használatos. 
Az említett rádiós alaptalanul oktatta 
ki interjúalanyát. Inkább hiányos is-
mereteit kellett volna kiegészítenie.

Dóra Zoltán,
Csíkszereda

Hihetetlen, mégis igaz, 61 
éve annak, hogy először 
nyert díjat csángó tánc-

csoport. A gyimesközéploki fű-
részüzem együttese Csíkországban 
első díjas lett. Azóta bár sokan 
nyertek különféle díjakat, de büsz-
kén mondhatjuk, hogy ez volt az 
első elismerése a méltán híres csán-
gó táncművészetnek. Az akkori 
csoportból még négyen vagyunk 
életben, így nekünk külön is szól a 
köszöntés. 

A csoport tagjai voltak: Kilén 
György, Tankó Géza Solymos, Jánó 
György Bokor, Jánó Géza Bokor, 
Ágoston Kata Géza, Zsiga Imre, 
Timár Péter, Nagy Péter Anna, 
Kilén Berta, Timár Erzsébet Néma, 

Bilibok Olga Gáborné, Baliga Mar-
csa Déneskéné, Szabó Jula Kusti, 
Berszán Borbála. A csoportképen 
nem látszik Bilibok Olga és Zsiga 
Imre. Az apró táncok (hagyomá-
nyos régi tánc) végeztével verbunkot 
táncoltunk. 

Négyen, akik még életben va-
gyunk a csoportból: Szabó Jula Kus-
ti, Baliga Marcsa, Timár Erzsébet 
Néma és Timár Péter. (Timár Erzsé-
bet és Timár Péter csak névrokon-
ok.) A táncoktató Gábor Pista János 
volt, zenészek: ifj. Halmágyi Mihály 
és testvére, Halmágyi Anna.

Én abban az időben a középloki 
fűrészüzem lakatosműhelyében dol-
goztam, így volt nagy szerencsém, 
hogy tagja lehettem az együttesnek. 

Az apró táncokat mindenki 
tudta táncolni, mert akkoriban, az 
1950-es években minden mulat-
ságban, lakodalomban, kalákatán-
cokban, esti táncokban és minden 
vasárnap mise után a táncházak-
ban elmaradhatatlanok voltak, az 
aprókat mindig elzenélték, így a 
táncnépe apraja-nagyja mindenki 
táncolta.

Mi pedig éveken át örvendez-
tünk és boldogok voltunk, hogy ré-
szünk volt az első díj elnyerésében 
az apró csángó táncokkal. Én most 
sem tudom az eredetét, és azt, hogy 
ehhez hasonló táncokat táncol-
nak-e valahol a világon. 

Timár Péter,  
Gyimesfelsőlok

Hagyományőrzés

Harmadszor 
Lengyelországban

AMicimackó óvoda Tigris, 
Malacka és Kanga csoportos 
gyermekei hagyományőrző 

év végi kiránduláson vettek részt 2011. 
június 2–3-án Gyimesfelsőlokon, a 
Bagolyvár panzióban, amely a Hargita 
Megye Tanácsa ifjúsági programjához 
benyújtott támogatása által valósult 
meg. Az Add a kezed, megmutatom a 
világot című pályázati kérelem támo-
gatásának köszönhetően a gyermekek 
részvétele a kiránduláson gyarapodott, 
56 gyermek vett részt a Micimackó 
Napközi Otthonból, majd egyes 
programokhoz hozzánk csatlakoztak 
a gyimesközéploki Majláth Gusztáv 
Károly Óvoda gyerekei. A néphagyo-
mányőrző kiránduláson részt vevő 
gyermekek és felnőttek száma 100.

A kirándulás első napján meglá-
togattuk az ezeréves határt, ahol rö-
vid történelmi áttekintőre került sor, 
majd ezt követte a csángó népviselettel 
való ismerkedés. A délután folyamán 
népmesemondó és népdalvetélkedőn 
vettek részt a gyermekek. A nap fény-
pontja az esti tábortűz és a táncház 
volt, melyhez a zenét a gyimesi Tücsök 
zenekar biztosította.

A második nap farmot, fűrésztele-
pet látogattunk, valamint megnéztük 

a nagy vasúti alagutat, ahová három 
szekér vitte a gyermekeket. A gyer-
mekeknek egyik legemlékezetesebb 
élményt a lovas szekerezés nyújtotta. 

Élménydús és felejthetetlen em-
lékkel tértek haza a gyermekek, mely 
során barátságok szövődtek, verseny-
szellem, közösségi érzés formálódott a 
vetélkedők és a közös játéktevékenysé-
gek által.

A kirándulás élményeinek meg-
beszélésére, a versenyek díjazására a 
tanév végén megtartandó záróün-
nepségen került sor. A Micimackó 
kerti partin részt vettek a napközi 
óvodásai, szülők, pedagógusok, vala-
mint meghívottjai voltak a gyimesi 
óvodások, pedagógusok. Kellemes 
és tartalmas délutáni programra em-
lékezhet mindenki vissza, ahonnan 
nem hiányzott a Boszorka bábszín-
társulat bábelőadása, a különböző 
készműves-tevékenységek – similab-
da-, papírsárkány- és papírforgó-ké-
szítés – és a táncház élő zenével. A 
kerti parti végén mindenki csillapít-
hatta éhségét a Micimackó módra 
elkészített krumpligulyással. 

Szente Ibolya, Szabó-Mező Margit
Micimackó óvoda, 

Csíkszereda 

Június 30-án harmadszor indult a 
csíkkozmási Bojzás Néptánccso-
port Lengyelországba. Idén az 

Otmuchowban szervezett virágfesz-
tiválra voltunk hivatalosak, amelyre 
a július 1–3. időszakban került sor. 
A szervezők lehetőséget teremtettek 
arra, hogy a szabadidőnket is tartal-
masan töltsük el. A virágfesztiválon 
a helyi csoportokon kívül részt vett 
még egy magyarországi tánccsoport 
is. Első nap mindannyian szentmi-
sén vettünk részt, majd viseletben, 
népzene kíséretében elvonultunk a 
város főterére. Ott 45 perces fellépés 
keretében mutattunk be felcsíki, me-
zőségi és széki táncokat. A közönség 
óriási lelkesedéssel fogadott minket, 
néhányan be is kapcsolódtak. Fő-
ként a felcsíki táncok közül a zsidós 
nyerte el a tetszésüket, később még 
kértek is, hogy tanítsuk őket is meg. 
Másnap elvittek egy kis lengyel falu-
ba, Piotrowice Nyskiebe, hogy ott is 
mutassuk be az erdélyi néptáncokat. 

Harmadnap megtekinthettük magát 
a virágfesztivált, amelyről tudnunk 
kell, hogy Lengyelország egyik legje-
lentősebb rendezvénye. 

Mindvégig büszkék voltunk, 
hogy mi, csíkkozmási fiatalok kép-
viselhetjük Erdélyt, Székelyföldet 
egy ilyen rangos rendezvényen. Úgy 
gondoljuk, ez óriási lehetőség, hogy a 
külföldiek megismerhessenek.

Más évektől eltérően a szervezők 
sajnos csak az ellátásunkat és a szál-
lásunkat tudták finanszírozni, így az 
útiköltséget önerőből kellett megol-
danunk. Számos támogatónk volt, 
akiknek ezúton is köszönjük. A cso-
port egész éves tevékenységét Csík-
kozmás önkormányzata, személyesen 
Bodó Dávid polgármester, valamint 
a román kormány Kisebbségügyi 
Hivatala, személyesen Markó Attila 
államtitkár támogatja. 

Kajcsa Mihály,  
Bojzás Néptánccsoport,  

Csíkkozmás

Tanulmányi 
kirándulás

Tanulmányi kiránduláson 
vett részt 

  
július 13–14-én 

a gyergyó töl gyesi Általá-
nos Iskola 45 tanulója és öt taná-
ra. A kirándulást a Hargita Megye 
Tanácsa által meghirdetett, ifjúsá-
gi tevékenységeket támogató éves 
program pályázatán nyert pénz-
összegből valósítottuk meg. 

Célunk Hargita megye ter-
mészeti kincseinek megismeré-
se volt. Első nap meglátogattuk 
az Urmánczy-fürdőt, a Ma-
ros forrását, a zsögödi fürdőt, 
Tusnádfürdőt, a vulkanikus erede-
tű Szent Anna-tavat, Hargitafürdőt 
és Homoródfürdőt. Szállásunkat 
a székelyudvarhelyi Bányai János 
Műszaki Kollégium bentlakása 
biztosította.

Másnap a városi fürdőn vol-
tunk, majd Korond, Felsősófalva 
és Parajd meglátogatása után ha-
zafelé indultunk. Az úton össze-
geztük a látottakat, felidéztük a 
legszebb és legérdekesebb pilla-
natokat.

A diákok visszajelzései alapján 
a kirándulásnak nagy sikere volt, 
sok hasznos információval gazda-
gították ismereteiket, és jól érez-
ték magukat. 

Ezúton is szeretnénk köszöne-
tet mondani mindazoknak, akik 
lehetővé tették, hogy a gyermekek 
térítésmentesen részt vegyenek 
ezen az élményekben gazdag, tar-
talmas programon.

Bartha Irén,
Gyergyótölgyes


