Beszámoló
a tuzséri
XXI. Kárpát-medencei kézműves
és
hagyományápoló táborról
Hosszú évek óta hagyomány a Tuzséron megrendezésre kerülő gyermek kézműves tábor.
Először 1999-ben gondoltunk a tábor kibővítésére, ötvözni a tuzséri hagyományokat a határainkon túl élő
magyarság kultúrájával. 1999-ben 19 gyerek és 4 fő kísérő érkezett hozzánk a moldvai csángó magyarok köréből,
s töltöttek el nálunk közel 2 hetet. Ennek a tábornak a sikerén felbuzdulva, a millennium jegyében szerveztük meg
a 2000-es tábort, melyen 35 gyerek és 8 felnőtt kísérő vett részt a határon túli magyarságot képviselve. Célunk az
volt, hogy a millenniumi esztendő keretein belül a Kárpát-medencében és Moldvában egységben, illetve
szórványban élő magyar népcsoportokat átfogó tábort szervezzünk. Azóta az eddigi esztendőkben most már
„hagyományosan” megrendeztük,- rendezzük táborainkat úgy, hogy szinte évről-évre sikerült új csoportokkal
bővíteni a táborunkat.
A „Tuzsér Községért” Közalapítvány minden esztendőben vállalta a házigazda szerepét, az elszállásolás a 2014
év végén átadott Ifjúsági szálláshelyen volt, mely az idén 42 főt tett ki.
A kiadásaink fedezésére pályázatok, kérelmek útján a következő helyekről kaptunk támogatást:
- Nemzeti Kulturális Alapprogram
- Bethlen Gábor Alap
- Nagyközségi Önkormányzat Tuzsér
- Taurus Carbonpack
- Miniszterelnökség, Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárság
- Zámbó József
- Carbon Black Ltd.
- Borkó Károly
- Béres Alapítvány
- Rákóczi Szövetség
- Sz.-Sz.-B. Megyei Önkormányzat
- Szent György Lovagrend
- Tornyospálcai Református Egyházközség Áldás Református Diakóniai Központ
- Kanadai Magyar Alap
- Béres József TIT Kisvárdai Egyesülete
Az idei tábor 2019.06.24 -07.06.-ig tartott, a Lónyay- kastély területén.
A résztvevő vendégek a következő helyekről érkeztek:
Gyergyó: Gyergyószárhegy,
Bodrogköz: Királyhelmec
Hétfalu: Négyfalu,
Szilágyság: Szilágynagyfalu,
Kárpátalja: Aknaszlatina, Ungvár
Vajdaság: Magyarkanizsa
Mezőség:Nagysármás
Tuzsér
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6+1 fő
1+2 fő
4+1 fő
5+1 fő
5+1 fő
6+1 fő
3+1 fő
27 + 7 foglalkozásvezető

A határon túli gyerekeket 1-1 felnőtt kísérte, de a Bodrogközieknél 2 fő volt.
A foglalkozások tematikája az előző éviekhez hasonlóan lett kidolgozva. A délelőtti elméleti foglalkozások fő
témája a magyarság eredete, származása, a honfoglalás, valamint az elcsatolt területek kapcsolata az
anyaországgal. A magyarság eredetét versek, regék, mondák formájában mutattuk be, igyekezve mélyíteni
magyarságtudatukat.(Szózat, Himnusz, Rege a csodaszarvasról, stb.).
A délelőtti foglalkozás része volt még népi játékok tanulása, kipróbálása is, valamint dal,- tánctanulás is.
A közös ebédet követően, igyekeztünk eljutni a Tisza partra, ahol a folyó hűsítő habjaiban kerestünk volna
menedéket a nagy hőség ellen, de sajnos a folyó a magas vízállás miatt fürdésre alkalmatlan volt.
Így délután 14.30-kor kezdődtek a kézműves foglalkozások. Működött gyöngyszövő, gyöngyfűző, makramézó,
rongy babakészítő, csuhé virág, hímző, valamint nemezelő és batikoló „műhely” is. Az alapítvány tulajdonában
lévő 2 db régi, tuzséri szövőszéken, valamint számos szövőkereten is nagyon szép munkák születtek.
A foglalkozások után bemutatkozó esteket tartottunk, tájegységenként. A fellépő csoportok hozták magukkal a
népviseletüket, népdalaikat, népzenéjüket, néptáncaikat, régi népszokásaikat. A rövid, (max.20 perc) de annál
sikeresebb bemutatkozás után, az éppen aktuális csoport tánc és dal tanulás formájában átadta tudását a
többieknek.
Az itt lévő gyerekek jóvoltából a Kárpát-medence számos tájegységének népviseletével, néptáncával, népdalával
megismerkedhettünk. Újra ráébredve arra, hogy a magyar kultúra páratlan értékű és szépségű kincseit nekünk,
utódoknak kell ápolni, őrizni, s életben tartani!!!
Szombaton nem voltak foglalkozások, takarítás és ebédet követően a település egy részét mutattuk meg a
vendégeknek. Átkompoztunk a Tiszán, majd megtekintettük a Tuzséri révész c. szobrot, aztán a Református
templomba néztünk be. A templom körül lévő Történelmi emlékpark is kínált látnivalókat, így természetesen az
ott lévő alkotásokat is megtekintettük…
Vasárnap részt vettünk római katolikus misén, Mándokon, melyre megegyezés szerint elment az egész tábor.
Gyerekeink felöltötték viseletüket és így ünnepi, vasárnapi hangulat lengte be a templomot.
Délután a Garagulya Gólyalábas Kompánia tartott sikeres előadást, valamint a helyiek bemutatkozását követően
elkezdődtek a zenei kísérettel megvalósuló táncházak, elsőnek egy szatmári, melyben a Görice Együttes húzta a
talp alá valót.
A táborunk második felében a zenekar továbbra is vendégünk maradt, hiszen szilágysági, dél-alföldi, mezőségi
valamint felcsíki, gyimesi és moldvai táncházat is tartottak. Segítségükkel a bemutatkozásokat és az esti
táncházakat is élő zene kíséretében rendezhettük meg. A jó hangulatú estéinket- szintén hagyományosan- egy
moldvai imádság (A fényes nap) eléneklésével fejeztük be.
Az idén tizenkettedik alkalommal rendeztünk a tábor életében népdal, mesemondó, ill. szóló és páros tánc
kategóriákban versenyt. A gyerekek nagy izgalommal készültek a megmérettetésre, így szép számban jelentkeztek.
A gyerekek díjazását a Szent György Lovagrend Sz.-Sz.-B. Megyei Priorátusának valamint a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Önkormányzat felajánlásából tudtuk megoldani. Először a helyezettek, majd a résztvevők, később
pedig minden táborlakó kapott az értékes könyvekből.
A táborzáró rendezvényünk idén csak délutáni kezdésűre sikeredett, melynek keretei között július 6.-án a
következő program várta a nagyérdeműt, bár a Sárkányverő népi játék egész nap lekötötte a táborlakókat:
- Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke köszöntötte a megjelenteket,
- Táborzáró Gálaműsor a táborlakó gyerekek és a Görice Együttes közreműködésével
- népi kirakodó vásár
- Táborzáró kiállítás a gyerekek munkáiból
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A táborlakók, valamint az ellátogató Tuzsériak és vendégek számára óriási élményt jelentett a táborzáró
rendezvény, hiszen „kis” Kárpát-medence számos pontjáról hallhattak - láthattak szebbnél-szebb dalokat, táncokat,
viseleteket.
A gálát követően a gyerekek által készített tárgyakból rendeztünk kiállítást, ahol megmutathattuk azt, mi is történt
itt az elmúlt két hét folyamán. A gyerekek színes népviselete, az előadott népdalok, táncok, még azok szívét is
megdobogtatták, akik eddig nem érezték át e táborok fontosságát. A jó hangulatú délutánt a tábor munkáiból
nyitott kiállítással fejeztük be, mely röviddel megnyitása után már lebontásra is került, hiszen a lakók már másnap
hajnaltól folyamatosan hagyták el településünket.
Úgy érezzük, kitűzött céljainkat elértük. Tárgyi emlékek nem maradtak a táborból, hiszen mindenki haza vihette
az általa készített alkotást. A gyerekek nagy érdeklődéssel, és annál nagyobb szorgalommal vettek rész az elméleti,
kézműves, valamint a hagyományőrző foglalkozásokon, táncházakban.
Hisszük azt, hogy ezekkel a táborokkal erősítjük mind a hazai, mind a határon túli gyerekek identitástudatát.
Igyekszünk megerősíteni bennük azt a tudatot, hogy ők is szerves részei a magyar nemzetnek, s hogy a kultúránk
közös, hiszen egy tőből fakad, mely így együtt alkotja az egyetemes magyar kultúrát, melynek megtartása, őrzése,
továbbadása nem csak feladatunk, hanem kötelességünk is.
Örömmel tapasztaltuk, hogy a községünkben élő emberek szívét újra és újra megérinti a tábor nemes célkitűzése,
mert gyakran ajándékozták meg a táborlakóit különböző zöldségekkel, gyümölcsökkel.
Amennyiben e nemes cél érdekében sikerül segítő szándékú támogatókra találni, úgy a jövőben is tervezzük e
hagyományt folytatni, vagyis a XXII. Kárpát-medencei kézműves és hagyományápoló táborunkat megrendezni!!
Szemelvény a táborban résztvevő gyerekek írásos véleményeiből:
„Nagyon örülök hogy idén is megrendezésre került a Kárpát-medencei Kézműves és hagyományápoló tábor, de
mégjobban örülök harmadszorra is itt lehettem. Lehetetlen megmagyarázni azokat az érzéseket amik betöttöek
mikor átléptem a kaput, nagyon boldog voltam és egy ideig fel sem fogtam, hogy itt vagyok. Nagyon meglepődtem
amikor az azélötti évben szerzett barátaimmal találkoztam. Itthon éreztem magam. Mivel hétfőn délután érkeztünk
ezért, érkezésünk után máris a kézműves foglalkozásokra mentünk. Annyira jó érzés volt újra látni: Rózsika nénit,
Piroska nénit, Kati nénit és társaikat, de még jobb érzés volt amikor felismertek és nevemen szólítottak. Nem
gondoltam, hogy fognak emlékezni rám, de tévedtem.
Megmagyarázhatatlan volt újra abba a szövőszékbe ülni, vagy akárcsak viaszolni a kézművességen. Mint az előtti
években is a kedvencem a szövés és a makramézás volt. Sokmindent készítettem aminek nagyon örülök. Nagyon
örültem amikor bemutathattam Kati néninek egy ujabb makramézási technikát amit utána nagyon sokan
elkészítettek.
A kézműves foglalkozás után vacsorázni mentünk, utána együtt tanultunk népdalokat és táncoltunk, amit nagyon
élveztem, utána pedig alvás.
Reggel 7-kor keltünk és 8-kor reggeliztünk. A reggeli után nagyon élveztem a foglalkozásokat amik Orsi nénivel a
művházban zajlottak le. Sok érdekes játékot játszottunk és rengeteget táncoltunk.
Örülök, hogy itt lehettem újra. Ismét sok új barátot találtam. Számomra oly fontos ugyan olyan gyerekek közt
lenni mint én. Sok új tehetséges barátot találtam, akikkel továbbra is szeretném tartani a kapcsolatot. Nagyon
szépen megszeretném köszönni mindenkinek aki részese annak hogy itt lehetek. Külön köszönet Feri bácsinak,
hogy meghívott minket ebbe a táborba. Köszönöm Barbinak, hogy elhozott. És végül de nem utolsó sorba
köszönetet a kedves szobatársaimnak és minden egyes itt megszerzett ismerősömnek, hogy boldoggá és szebbé tette
ezt a két hetet.
Elnézést kérek a szövegben elkövetett helyesírási/nyelvtani hibáért. Köszönöm.
ps.: Nenszusy”
Grebenár Nenszi, Kárpátalja
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„Én erdélyből jöttem, és vasárnap érkeztünk ide Tuzsérra a táborba. Úgy kezdődött az egész hogy szobát adtak
nekünk és utána ki kellett pakolni.
Első napom nagyon jól telt mivel szereztem új barátokat. második nap is nagyon jól telt de már ezen a napon
kezdődtek a foglalkozások. Előre minden ojan unalmasnak tűnt hogy azt hittem hogy az a két hét borzalmasan fog
telni. Miután beültem az első foglalkozáshoz rájöttem hogy az a táborom lesz a legjobb mivel …..érdekesnek
találtam a virágcsuhély készítés és a foglalkozásokat nagyon érdekesnek találtam, miközben a cshéjal
foglalkoztam uj barátokat szereztem akikkel a társaságban nagyon jól éreztem magam.
Első látásra szerdán már kezdtem joban egyezni. Nekem az tetszett a táborba még hogy mindig szintén jártunk az
ebédből megengedték hogy vegyünk fagyit!
Azt is nagyon szeretem mikor vartunk könyvjelzőt ezt a foglalkozást nagyon szeretem és még azt is nagyon
szeretem amikor elmentünk a templomba és töb mindent megtudtunk Tuzséról és Magyarországról.
A mi bemutatkozásunk is nagyon tecet mivel az elején nagyon izgultunk de végül nagyon szépen zajlot minden.
Több foglalkozásra is elmentem egyedül egy vólt ami nem tecet és nem volt türelmem hozá a gyöngyfűzés, de a
többi mind nagyón tecet.
EZ VOLT A LEGSZEBB TÁBÓR!”
Bandula Adél, Mezőség
„Ez a tábor nekem nagy örömöt és boldogságot jelent. Örülök, hogy olyan gyermek társaimmal és emberekkel
tudom ezt a két hetet eltölteni akik ugyanazt szeretik amit én. Nagyon jó emberek tartoznak ehhez a táborhoz. Orsi
nénivel amiket játszottunk nagyon találóak, hogy megismerjük egymást és barátkozzunk.
Egész évben azt vártam, hogy bejelentsék ki fog jönni ebbe a hangulatos és jólszervezett táborba. Legjobban a
tánctanulást és a kézművességet vártam. Második héten pedig kezdődött a táncolás. Az összes táncház nagyon
tetszett. A gólya lábazás is nagyon jó volt.
A mai verseny jó és élményteli volt. Nagyon örülök, hogy eljöhettem. Nagyon sok élménnyel gazdagodtam.
Nem is szeretnék haza menni. Köszönöm, hogy itt lehetek.”
név nélkül
Tuzsér, 2019. július 15.

Klicsu Ferenc
főszervező, kuratóriumi titkár

„Tuzsér Községért” Közalapítvány

„Tuzsér Községért” Közalapítvány

