KÜLSŐREKECSINI
„NAPUTÁNJÁRÓ”
GYERMEK TÁBOR

A falu a Kárpátok moldvai lejtőin, Bákótól
délre helyezkedik el a Rekecsin-patak
forrásánál, a Szeret jobboldali dombjai között
található, tizenkét kilométerre Rekecsin
(Răcăciuni) község központjától. Kialakulása a
XIX. század első felére tehető.

A helyi hagyomány szerint a völgy körüli
dombokat beborító erdő, és a patak
halgazdagsága vonzó volt az egyes -hatalom
elől bujdosó- csángóknak. Külsőrekecsini
katolikusokat, először 1850-ben említettek egy
misszió alkalmával, 400 hívővel és egy 1807ben épült fatemplommal.

Buláj Szabrina és Kabalás Adrián a külsőrekecsini
Naputánjáró Néptánccsoport tagjai

2016 JÚLIUS 11-16

A falut dél és nyugat felől öreg bükkös és
tölgyfás lombjai takarják, amely biztosítja a falu
tűzifáját. Ivóvizét a dombokból fakadó,
forrásvizek, és a mélyen ásott kutak, csorgók
(néhol gémeskutak) adják. A falu egészében
csángómagyar, a családok száma megközelíti az
ötszázat. A fő megélhetést a mezőgazdaság
biztosítja. Helyi érdekesség a domboldalba
ásott üregek sora, ezeket a termés (pityóka,

répa, bor, pálinka, savanyúságok, stb.)
raktározására hozták létre.
Néprajzi értékeink a következőkben
jelentősek: nyelv, nyelvi szokások, népdalok,
népmesék, régi imádságok és vallási énekek,
öltözködés, építkezés, gyereknevelés,
világnézet, egyes falusi mesterségek, rokoni
kapcsolatok szabályozása stb. Népdalkincsünk
és néptáncaink után az itt készült szőttesek és
varrottasok messze földön híresek.

Elérhetőségeink: ghiurcav@gmail.com
tel:+40765842344
www.facebook.com/kulsorekecsin/
www.kulsorekecsin.hu/

KÜLSŐREKECSINÉRT EGYESÜLET
BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT

1998 és 2007 között, a külsőrekecsiniek, együttműködve
a magyarországi Gyepűk Népe Alapítvány vezetőjével,
Tündik Tamással szervezték a Külsőrekecsini népdal- és
néptánc tábort, amely alapjául szolgált sok más moldvai
és magyarországi rendezvénynek. A néptánctábor sok, a
csángó népzenében jártas előadó művészt, zenészt és
együttest, kutatót valamint népművészt vonzott
Külsőrekecsinbe, akik gazdagíthatták tudásukat és az ő
tudásukkal is gazdagították a csángó kultúránkat, illetve
nevelték saját hagyományaink értékelését
közösségeinkben, és azon túl is.

Program:

12:00 – 13:00

Szabadprogram

2016.07.10. Vasárnap

13:00 – 14:00

Ebéd

15:00 – 19:00 Vendégek, szervezők, zenészek
megérkezése. Szálláshely elfoglalása.

14:00 – 15:00

Pihenés

15:00 – 18:30

Felvonulás, záró gála

19:00 – 20:00

Vacsora

20:00 – 21:00

Szabadprogram

21:00 – tól

Záró táncház

Általános napi program:
09:00 – 10:00

Reggeli

10:00 – 12:00

Népdal és néptánc tanítás

12:00 – 13:00

Szabadprogram, faluséta

13:00 – 14:00

Ebéd

14:00 – 14:30

Pihenés

Kézműves foglakozások és mesterségek (szövés, fonás,
varrás, méhészkedés, kovácsolás, fafaragás,
állatgondozás, mezei munkák, hagyományos gyógyítás,
stb.) ismertetése, egész tábor ideje alatt, igényelhető.

14:30 – 16:30

Szabadprogram

09:30 Szent mise a külsőrekecsini Szűz Mária
Keresztények Segítője templomban

16:30 – 19:00

Népdal és néptánc tanítás

11:00

19:00 – 20:00

Vacsora

Helyi és környéki nevezetességeinek ismertetése és
látogatása. A Külsőrekecsinben is eltűnőben levő
hagyományok nagy érték számunkra és ezek
felelevenítése kötelező feladat számunkra. A
hagyományainkat éltető illetve ismerő öregek
bevonásával lehetőséget adunk rá, hogy a tábor ideje
alatt felszínre hozzuk és ez alkalomra összeállított
néprajzi összeállításunkat az érdeklődők elé tarjuk. A
Külsőrekecsinhez kötődő legendák és történetek szóbeli
ismertetése illetve helyszíneinek és fennmaradt tárgyi
emlékeinek bemutatása elengedhetetlen feladat
számunkra.

20:00 – 21:00

Szabadprogram

21:00 – tól

Guzsalyos, táncház

A rendezvény helyszíne, Külsőrekecsin.
A néptánc és népdaltanítást, csángó hagyományőrzők
végzik, esetenként vendég néptáncoktató segítségével.

Záró gála. A tábor résztvevői összeállítást készítenek a
táborban tanultakról és a zárógála alkalmával a
Külsőrekecsini Naputánjáró Néptánccsoport és a
Külsőrekecsini Hagyományőrző Néptánccsoport
közreműködésével, közös produkciót adnak elő a
vendégeink és a külsőrekecsini közösség számára.

2016.07.13. Szerda (időjárástól függ)
09:00 – 10:00

Reggeli

10:00 Indulás a Boka tóhoz (szabadtéri programok:
fürdés, hangszeres oktatás, stb.)
14:00 – 15:00

Ebéd

15:00 – 19:00

Gyalogtúra egy esztenához, borvízhez

19:00 – 21:00

Vacsora, tábortűz

2016.07.16. Szombat
09:00 – 10:00

Reggeli

10:00 – 12:00

Felkészülés a záró gálára

2016.07.17. Vasárnap
08:00 – 09:00

Reggeli

Hazautazás

Támogatónk:

BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT

