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Jegyzőkönyv
Kerekasztal beszélgetés: Összefogás a Barcaság promoválásáért

Egy nagyobb projekt nulladik lépése/gyűlése.
Örvendünk, hogy sokan eljöttek annak ellenére, hogy nem kaptak személyre szóló meghívót.
Résztvevők száma:36



Hlavathy Zsuzsánna (moderátor):
o

köszönti a vendégeket,

o

összegzi a gyűlés célját, lényegét:

o



eldönteni, hogy szükséges-e a Barcaság promoválása



összeállítani egy kezdetleges stratégiát



kialakítani egy munkacsoportot

felvázolja a gyűlés lépeseit:


bemutatkozás



kiselőadás



nyílt beszélgetés



A meghívottak bemutatkozása (jelenlét csatolva pdf. formátumban)



Klozer Lilla előadása: “Hétfalu, avagy Barcaság turisztikai potenciálja”:
o

természeti erőforrások: Csukás hegység, Nagykő-havas;

o

antrópikus erőforrások: Néprajzi Múzeum, templomok, hagyományok, kulturális
rendezvények,

o

szálláshelyek (minden faluba van elszállási lehetőség)

o

földrajzi behatárolás,

o

rövid történelmi áttekintés,

o

fejlesztési tervek (üdülőtelepek, úthálózat bővítése és javítása),

o

következtetések (számtalan természeti erőforrás, könnyen megközelíthető, kulturális
attrakciók,

o

szükséges:
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marketing terv kialakítása,



kirándulások szervezése,



létrehozni egy weboldalt

Felállítani: Barcaság SWOT-analizisét :
o

o

o

Erősségek:


1000 éves határkövek - határtúra



Népviselet – hámos rokolya, régi viselet, új viselet



gasztronómia



csángó emberek jó lelkű vendégfogadása, nyitottsága



Bácsfaluban, Pürkerecen faluturizmus



számos rendezvény



Pürkerecen információs iroda

Gyengeségek:


nincs egy országos szintű turisztikai stratégia és egy hatásos törvénykezés



nincs kiépített terv – rendszer hiánya



távolság – nehéz megközelíteni a régiót, nagy a távolság a nyugati határtól



az anyagi döntéshozatal a román többség kezében van



nincs jól megszervezett programpont a turistáknak



nincsenek beszervezett személyek a programok végrehajtására pl: esztena
meglátogatására – juhász



a helybeliek sem ismerik a helyi látványosságokat - múltját, értékeit - “nem is
tudtuk, hogy kik vagyunk” - nem ismerjük saját magunkat



a külföldiek nem ismernek



humánerőforrás, érdeklődés hiány a helyiek részéről



Barcaújfalu hátrányosabb helyzetben van –nincs humánerőforrás, nincs kiépítve
turisták fogadására



nincs információs anyag

Lehetőségek:


alapos programok kidolgozása a turisták szórakoztatására



kihasználni a nyugat gyengeségét pl. külföldi emigráns probléma miatt az
Európai városokhoz képest itt sokkal nagyobb a biztonság
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reklámanyagot három nyelven a templomokról, turisztikai látványosságokról,
áttekinthető útikalauzt kiadni



nyelvismeret, háromnyelvűség



2016 november 25-i bemutatkozás Budapesten – Hagyományok háza program
keretén belül



2017 január 6-i bemutatkozás, Művészetek Palotája, Budapest



2017 május elején újabb bemutatkozás Székely találkozó, Budapest



E.K.E. Vándortábor 2018



Csángó estek



Etelka néni utódot kinevelni



információs központ kialakítása



E.R.A kongresszus - Brassó 2017



ismertetés gyerekkorban, iskolákban – oktatni a helyismeretet: kultúra, földrajz,
történelem



adókedvezményezésekre kezdeményezés – törvénykezés kezdeményezés



esztena, pottyantós WC



Barcaújfaluban: templom, fazekasság újjáélesztése

Veszélyek:


nincs humánerőforrás



közpénzből nem lehet megyén kívül promoválni – nincs megfelelő pénzforrás



ahol pénz van, ott nincs érték, ahol van érték, ott nincs pénz



Szakadát leszakadt



előbb promováljuk csángó létezésünket, életmódunkat magunk között –
segítsünk megtalálni magunkat - promoválni, hogy családon belül megtartsuk
csángóságunkat



2 irányelv:

Javaslatok



befelé: oktassuk egymást



kifelé: mit mutattunk magunkról



Szakadát-ot felkeresni feltétlenül



konkrét stratégia rendszert kidolgozni



összefogás Brassóval
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magán entitás létrehozása



a régi életmód promoválása



kiadványok lefordítása



megvalósítási tőke létrehozása



együttműködni a helyi polgármesteri hivatalokkal



létrehozni egy összegző honlapot és működtetni – ajánlat: Barcasag.info



1982-es EMKE vándorgyűlés programpontjai átnézni és inspirálódni



egyházak párbeszédre bírása



információs központok kialakítása – társítva kiállító, souvenir üzlettel



népfőiskola működtetése



régi mesterségek, szerszámok kiállítása



egy nagyon jó kiindulópont hogy a 10 falu együttműködjön – egyelőre
gondolkodjunk a 10 faluban és Brassó



helyi sajátosságok megtartása - pl. megtartani a felújított házaknál a csángó
motívumokat, arculatot



keressünk román partnerszervezeteket, mutatkozzunk be nekik pl. Casa
Muresenilor, Cu drag din Sacele



beszélni idegen nyelveket

Lépések:
o

megszólítani az anyagilag érdekelteket – létrehozni egy gazdasági alapot

o

rendszerezés, stratégia kidolgozása

o

Weboldal létrehozása:


barcasag.info - közös platform, ami a Barcaságnak szól



az alapjai már el vannak készítve

o

arculatra van szükség pl. ekevas

o

Munkamenet és munkacsoport megalakulása:


Jelentkezők, akik elvállaljak: személy: 13


Apáca: Oláh Szabolcs, Simon László (tanácsadó)



Barcaújfalu: ……. (egyelőre csak kapcsolattartó)



Brassó: Gábor Emese



Krizba: kell keresünk kapcsolatot
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Négyfalu: Gócza István, Hlavathy Péter, Hlavathy Zsuzsánna, Jakab
Péter Csaba, Kádár Tamás, Kovács Lehel, Szász Ágnes



Pürkerec (Háromfalu): Pető Emese,



Budapeset: Veres Emese Gyöngyvér

o

a Barcasági Csángó Alapítvány neve alatt működjön – legalábbis egyelőre

o

pályázást megoldani „partnerség által”, felosztani melyik falu mire pályázzon: egy-egy
szervezet

o

elkülöníteni a pénzforrást különböző kategóriákra

A munkacsoport első találkozása 2016 október 13 (csütörtök) – helyszín Barcasági Csángó
Alapítvány (Négyfalu, Zajzoni út 13 szám), 19 órától

Könyvbemutató: Veres Emese Gyöngyvér bemutatta Tatrangi Pál András: Csángó expressz c.
könyvét.

