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MAGYAR ÁLLAMFŐ MOLDVÁBAN!

Áder János és felesége, Anita asszony 
Lészpedre látogatott, ahol a moldvai 
magyar oktatási program tanárai, diák-
jai és hagyományőrzői, énekes, táncos, 
mesemondó műsorral fogadták őket. A 
moldvai csángómagyarok négyszáz éve 
várták már, hogy magyar király vagy 
államfő látogasson el közösségükbe. 
Ez most történt meg először! Áder Já-
nos beszédében elmondta: 28 éve van a 
politikában, de nem tud olyan helyről, 
ahol négyszáz év óta az első lett volna. 
Elnök Úr az egykor Lészpeden tanító 
Kallós Zoltán néprajzkutatótól olvasott 
fel egy idézetet: „Miközben sok nép tűnt 
el a Kárpát-medencében, mi csodával 
határos módon megmaradtunk magyar-
nak. Ez a kultúra tartott meg minket ezer 
évig. Mindannyiunk kötelessége az őse-
inktől átörökölt hagyományokat éltetni 
és továbbadni a következő nemzedéknek. 
Ezt a munkát csak hittel, odaadással és 

önzetlenül lehet végezni. Addig leszünk 
magyarok, amíg magyarul énekelünk, és 
magyarul táncolunk.”

Ez a látogatás a moldvai magyar okta-
tásnak, a támogatóinak és a keresztszülő-
mozgalomnak egyaránt öröme és eredmé-
nye. 2006-ban, 12 évvel ezelőtt mi is, friss 
keresztszülők Lészpeden kaptuk meg az 
első kendezőket és élményeket, amelyek 
örökre e nemes ügy mellé állítottak ben-
nünket. Hazafelé megalakítottuk a Ke-
resztszülők a Moldvai Csángómagyarokért 
Egyesületet azzal a céllal, hogy viszonzás-
várás nélkül, önzetlenül segítsük a kereszt-
gyerekeinket és a családjaikat, dolgozzunk 
kitartással, hűséggel, alázattal azért, hogy 
a világ felfigyeljen a legárvább magyarok-
ra, a moldvai magyarokra, a kincseikre, 
hagyományaikra, valamint azért, hogy a 
keresztgyerekeinkből felnőhessen egy ge-
neráció, amely saját értelmiségijeként irá-
nyíthatja majd az övéi sorsát, hogy a mold-

vai magyar közösség erőre kapjon a hite és 
kitartása jutalmaként, vagyis azért a végső 
célért, hogy ne legyen ránk szükség. 

Ma már a moldvai magyar oktatási 
programnak nő az elismertsége szerte a 
világon. Sokan dolgoztunk ezért: maguk 
a moldvai magyarok, a segítőik, a tanára-
ik, a támogatóik, a keresztszülők és neves 
személyiségek is. Hála Tytti Isohookana-
Asunmaa asszonynak, hogy a kezdemé-
nyezésére az Európa Tanács 2001 áprili-
sában elfogadta az 1521/2001-es Ajánlást, 
amely konkrét javaslatokat tartalmaz a 
csángó kultúra védelmében. Ez a doku-
mentum a maga nemében az első volt, 
amely egy európai fórumon ilyen ken-
dőzetlenül és részletességgel mutatta be 

a csángó közösség valós helyzetét. Hála 
Böjte Csaba testvérnek is, aki 2004-ben 
kezdeményezte a keresztszülő-mozgalom 
kialakulását. Hála minden keresztszülő-
nek és támogatónak, szerte a nagyvilág-
ban, hogy a moldvai magyarok felemelke-
dését szolgálták és szolgálják napjainkban 
is. Mindenki erőfeszítése hozzájárult ah-
hoz, hogy a magyar állam figyelme ráirá-
nyult a moldvai magyarokra, a gyerekek 
oktatására: ma már a magyar állam vál-
lalja nagyrészt az oktatási költségeket is. 
Minderre a koronát Elnök Úr látogatása 
tette fel. Hálásan köszönjük! 

SOLI DEO GLORIA!!!!
Albertné Révay Rita,
KEMCSE alapító tag

Fotók: Mohai Balázs (MTI)

Történelmi esemény történt 2018. május 18-án, ekkor  
kereste fel először magyar államfő a moldvai csángómagyar 
közösséget, Áder János köztársasági elnök úr személyében,  
amely eseményt bizonyos mértékben a keresztszülő-mozgalom 
elismeréseként is köszönhetünk!



Nem búcsúzunk, csak elköszönünk!
 

A KEMCSE szeptemberi tisztújítása alkalmából két régi tagtársunk – Lázár Mihályné 
Borika és Felföldi Elek – bejelentették, hogy hosszú évek után visszavonulnak az aktív 
vezetőségi munkából.

Döntésüket szomorúan vettük tudomásul, hiszen két olyan emberről van szó, akik a kez-
detektől fogva sok-sok éven át dolgoztak a moldvai oktatásért. A KEMCSE olyan, mint 
egy összetartó nagycsalád, s hiányozni fognak nekünk.

BORIKA falugazdaként a Csíkszeredai Kollégiumot rendszeresen látogatta, segítette, ka-
rácsonyra csomagokat gyűjtött, kijárt a moldvai csángómagyarok rendezvényeire, ahová 
férje ugyanúgy elkísérte mint a havi rendszeres klubdélutánjainkra. Sok ezer kilométert 
utaztak, sok éven át családi táborokat szerveztek több moldvai faluból is a gyerekeknek. 
Mindezt megkoronázva azzal, hogy fél éven át, mint saját lányukat, befogadták az itt ta-
nuló pusztinai Mátyás Mónikát otthonukba, aki ma már a moldvai oktatás kitűnő tanára.

ELEK, aki szintén a kezdetektől fogva része ennek a közösségnek, igazi, magas színvo-
nalú, gazdag programú táborokat szervezett, s ha nem volt rá elég pénz, akkor a zsebé-
be nyúlt, de a minőségből soha nem engedett. Mint falugazda rendszeresen támogatta 
Viktori nénit, a budai tanárnőt is, és nem csak a gyerekeknek küldött karácsonyra cso-
magot, hanem több tonna tartós élelmiszert is a rászoruló családoknak. Sokat járt ki 
Moldvába, s mindenhol mindig lehetett rá számítani. Ha ez nem volt elég, akkor az itt 
tanuló csángó diákokat karolta fel. Akárhányszor találkozott velük, soha nem engedte 
el őket egy kis zsebpénz nélkül.

Nehéz lenne mindent felsorolni, amit ők ketten tettek ezért a nemes ügyért, tették csendben és szerényen, s hittek abban, 
hogy száz év múlva is lesz magyar szó Moldvában. Ezt másképpen nem is lehet csinálni, csak ekkora elkötelezettséggel, 
mint ahogy ők tették. 12 év a történelemben egy pillanat, de egy ember életében, az Ő életükben meghatározó erővel bír. 
Hiányozni fog Borika csendes szava, higgadt egyénisége, Elek üzleti megfontoltsága, a mindig készen álló segítőkészsége. 
Ahogy az elején írtam, nem búcsúzunk, csak elköszönünk, hiszen továbbra is számítunk rájuk, csak másképpen.

Kedves Borika és Elek! Köszönjük a munkátokat, a kitartásotokat még akkor is, ha néha nehéz volt! Kívánunk további 
jó egészséget és örömet az életben! Szeretettel és hálával gondolunk rátok.

Jolanda Willemse, elnök és a KEMCSE vezetősége

Magyar Örökség Díj a moldvai  
Csángó Rádióért
Magyar Örökség Díjat kapott a Moldvai Csík faluból származó Lőrinc 
Celestin, a moldvai csángók magyarságtudatát erősítő „Csángó Rádió” létre-
hozásáért. A díj ünnepélyes átadására 2018. szeptember 20-án de. 11 órakor 
az MTA Dísztermében került sor. 

A Csángó Rádió, amely ma már Magyarországról sugározza adását, az el-
tűnőben lévő moldvai magyar kultúra közepette különleges missziót valósít meg. A rádiós egy kamaszkori baleset 
következtében tolószékbe kényszerült, így a moldvai magyar kultúra megőrzéséért folytatott küzdelme már-már em-
berfeletti teljesítményt kíván. A műsor két nyelven szól, magyarul és románul, hiszen a csángók egy része nyelvileg már 
asszimilálódott. Csángóföldre is bejött a modern világ, a globalizáció, a rádió emellett is megpróbálja megőrizni a régi 
szokásokat, a kultúrát, a nyelvet. A Csángó Rádió, a csángóföld hangja, lehetőség és segítség a moldvai csángók számára 
a nyelv megőrzésére, anyanyelven történő boldogulására, a külföldön dolgozó csángó fiatalok egymás közötti kapcsolat 
tartására, szórakozására, egymás bátorítására. 

László Ildikó, KEMCSE vezetőségi tag



Kedves Keresztszülők, Támogatók és Barátaink!

Nem tudom, Önök hogy vannak ezzel, de úgy érzem, 
minél előbbre haladok a korommal, annál gyorsab-
ban telik az idő. Még csak most kezdtük megszokni 
azt, hogy 2018-at írunk, de már nyakunkon a 2019. 
esztendő. 

Hová tűnt ez az év? Olyan gyorsan szaladt el, hogy 
észre sem vettük! Bár ha végig gondolom, voltak 
sikerek és csalódások, maradtak el támogatók, ke-
resztszülők, de jöttek helyettük újak. Fiatalítottuk a 
falugazdák közösségét, és új tagok is vannak a veze-
tőségben. Kell a frissítés, mert egyszer csak eljön az az idő, amikor az ember már 
kifogy az ötleteiből, már-már egy kicsit elveszti a kedvét is, de aztán az új gondolatok, 
az új segítők, tovább motiválnak bennünket. Hiszen a szívünk mélyén mindannyian 
tudjuk, hogy olyan ügyet szolgálunk, amely a magyar nyelv újra tanításával, hasz-
nálatával erősítheti a Kárpátokon túli magyarság identitástudatát, megerősíti őket, 
annak tudatában, hogy a magyar nemzet részeként mekkora kincset képviselnek.

Kedves Keresztszülők, Támogatók és Barátaink!

Önök ezt velünk együtt teszik közel 13 éve. Kitartanak mellettünk jóban-rosszban, 
segítik azt, hogy minél eredményesebben tudjunk dolgozni, legyen szó akár tábor-
szervezésről, karácsonyi csomaggyűjtésről, vagy éppen szociális támogatásról. Ami 
pedig a legfontosabb, hogy anyagilag támogatják a moldvai magyar oktatást. Önök 
nélkül ez a program nem született volna meg, és mi sem tudnánk ezeket az eredmé-
nyeket felmutatni.

Tudom, sokan azt gondolják, hogy ez kevés, eredményesebben, gyorsabban kel-
lene előre haladni, de minden kis lépés haladás a cél felé. És mi a cél? Hogy mindig 
legyen magyar szó Moldvában, azért, hogy a csángómagyarok minél tovább meg-
őrizhessék archaikus, sajátos, a fokozatos nyelvvesztés miatt immár elvesző félben 
lévő kultúrájukat, hagyományukat, és hogy ezáltal a mi unokáink is még gyönyör-
ködhessenek ebben a kulturális kincsben.

Ezekkel a szép gondolatokkal búcsúzunk el 2018-tól és reménykedjünk abban, 
hogy 2019-ben még többet, és még többen szolgáljuk ezt a nemes ügyet. Számítunk 
Önökre és biztos vagyok benne, hogy együtt erősebbek leszünk. Köszönjük!

Jolanda Willemse, KEMCSE elnök 

Áldott 
karácsonyi ünnepeket 
és boldog új esztendőt 

kívánunk!

Aprószentekelési köszöntő 

„Dicsértessék Szent Jézus,
Jézusnak szent neve,
Aprószentek, Szent Dávid,
Üselje (viselje)  
egészségvel-békességvel,
Sok jó szerencsével!”

Bogdánfalva, 1979

Szép és eredményes év van 
mögöttünk 

A díjazottak a csíkszeredai Lázár-házban vehették át az Áder János köz-
társasági elnök által adományozott kitüntetéseket. Magyar Arany Érdem-
kereszttel tüntették ki Antal Vajda Jánost, a Romániai Magyar Pedagó-
gusok Szövetségének tagját, a csángó hagyományok megőrzése és a nehéz 
sorsú csángó fiatalok támogatása iránt elkötelezett munkájáért. A Magyar 
Érdemrend Lovagkeresztjét vehette át Duma István András író, költő, a 
Szeret–Klézse Alapítvány alapítója és társelnöke, a Romániai Magyar Pe-
dagógusok Szövetségének referense, akinek a csángó magyar közösség 
szülőföldön maradása, valamint kultúrájának és hitvilágának kutatása és 
széles körű megismertetése érdekében végzett munkáját értékelték.

Moldvai magyar tanárok állami kitüntetést kaptak
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a 2018-2019-es tanévben a 
csángó kollégiumban az új 
tanévet 56 diákkal és egy új 
kollégával indítottuk el. 

Péter Endre kollégánk, aki közel tíz évig 
dolgozott hétvégi nevelőként, nem tudta 
tovább vállalni a feladatot. Ezúton is kö-
szönjük neki a sokéves áldozatos mun-
káját. Helyét Markaly Imola vette át, 
aki két tanévet tanított Moldvában, így 
számára nem ismeretlen terep a csángó 
diákokkal való munka. Isten hozta őt 
csapatunkba!

Ebben az évben 18 kilencedikes diák 
csatlakozott közösségünkhöz, így a 
tanévet 56 diákkal kezdtük. Kisdiák-
jaink Kostelekből, Gyimesbükkből, 
Magyarfaluból, Lábnyikból, Diószénből, 
Trunkból és Pusztinából érkeztek. 

Sok sikert kívánunk nekik, reméljük 
hamar beilleszkednek a magyar tannyel-
vű középiskolák közösségeibe és szép 
eredménnyel végzik el tanulmányaikat.

Az idei tanévben 11 diákunk végez.
A Segítő Mária Katolikus Gimnázium-

ban, a Nagy István Művészeti Líceumban 
és a Kós Károly Szakközépiskolában 1 
diák, a Venczel József Szakközépiskolá-
ban 3 diák, a Székely Károly Szakközép-
iskolában 5 diák érettségizik. Számuk-
ra a vizsgatantárgyakból felkészítőket 
tartunk a bentlakásban, ezzel is segítve 
őket a sikeres vizsga megszerzésében.

Közösségünkben számos kulturális 
és közösségépítő programot szervezünk 
diákjaink számára, mint például a tanév 
elején a kilencedikes diákok felkészítő 
tábora, a tanévnyitó szentmise Sárkö-
zi Sándor atyával a Csíksomlyói kegy-
templomban, az Izva hagyományőrző 
csoportunk fellépései a városi Caritás 
két rendezvényén, vagy a Lakatos Deme-
ter Kulturális Csángómagyar Egyesület 
emlékplakett átadó ünnepsége.

Közösségünk facebook oldalán nyo-
mon követhetik diákjaink csíkszeredai 
mindennapjait, a kollégium program-
jait, eseményeit. https://www.facebook.
com/cstkcsikszereda/

Ferencz Gabriella, vezető taanár

A Csángó Továbbtanulók Közösségében 

Tisztújítás a KEMCSÉ-ben

Egyesületünk 2018. szeptember 21-én tartotta tisztújító Köz-
gyűlését, amelyen a tagok egyhangú szavazással az Egyesület 
Elnökének ismét Jolanda Willemsét választották meg, aki vál-
lalta, hogy számos más társadalmi feladata mellett, a csángó 
gyermekek sorsa iránti végtelen elkötelezettséggel a további-
akban is vezetni fogja a KEMCSE munkáját. 

Az elnökségi tagok számának hétről ötre csökkentésére tett 
javaslatát rugalmasabb és gyorsabb döntéshozatal érdeké-
ben a Közgyűlés szintén egyhangú szavazással fogadta el. A 
KEMCSE új elnöksége a továbbiakban is számít tiszteletbeli 

elnökünk, Pákozdi Judit külső támogatására, akinek tapaszta-
lata kiadványaink szerkesztésében kiemelkedően fontos. 

Az elnökség munkájának sikeréhez elengedhetetlen az a 
szakmai háttérmunka, amit a T. Dévai Éva irodavezető végez. 
A továbbiakban is számítunk Albertné Révay Rita segítségére 
a világhálón való megjelenésünk érdekében és a Vallási Cso-
port vezetőjének, Szentes Lászlónak a munkájára. A tanárok és 
keresztszülők közötti kapcsolattartásban a jövőben is támasz-
kodni szeretnénk a falugazdák segítő együttműködésére. 

Toroczkay Katalin, KEMCSE alelnök
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A visszavonult, régi elnökségi ta-
gok helyére új tagok léptek. Egyi-
kük László Ildikó (balról), aki a 
KEMCSE munkájában már évek 
óta tevékenyen részt vesz, és jártas 
a csángó folklórban, dalaival gaz-
dagítja rendezvényeinket, a másik 
a „csángó világban” otthonos, nagy 
tapasztalattal rendelkező Bathó 
Éva (jobbról), aki oktatóként már 
maga is részt vett a moldvai ma-
gyar oktatási programban. Sikert 
kívánunk munkájukhoz! 

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége legfőbb feladatá-
nak tekinti, hogy teret és lehetőséget biztosítson minden romá-
niai pedagógusnak ahhoz, hogy rátermettségéhez, érdeklődésé-
hez, erejéhez mérten kivegye részét e „jég-úton” a legnemesebb 
feladatból. A tét nem csekély: nemzeti közösségünk megmara-
dása és épülése függ attól, hogy sikerül-e hivatástudattal vállalt 
részvétellel, hitelesen, felelősségteljesen, tisztességgel minőséget 
teremteni. Ehhez összefogásra, együttműködésre, szakmai szo-
lidaritásra van szükség, szem előtt tartva Hamvas Béla szavait: 
„A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle.., amit 
szerzel, amit elérsz, amit tudsz, amit átélsz, oszd meg.”

A szülők felé fordulva kulcsszóként a bizalmat emeljük ki 
üzenetünkből: maradéktalanul bízhatnak bennünk, hiszen a 
gyerekek javát, boldogulását szolgáló cél közös. Ezért támo-
gató figyelmüket kérjük a tanév során végzett tevékenységünk 
irányába. Hundertwasser, 20. századi osztrák építész és filozó-
fus azt mondta: „Ha egy ember egyedül álmodik, az csak egy 
álom. Ha sok ember ugyanazt álmodja, az a valóság kezdete.” 
Álmodjuk ugyanazt az álmot! Végül, de nem utolsó sorban a 
diákoknak Kolumbusz Kristóf kíváncsiságát és önmagát legyő-
ző bátorságát kívánjuk. Ez jellemezze őket abban az expedíció-
ban, amelyen közösen veszünk részt az előttünk álló tanévben. 
A tudás és a hit országát vagyunk hivatottak együtt felfedezni. 
E feladat által szövődik szent kötelék tanár és diák között. Ezt 
minden ember megkapja, s nem adhatja fel az élete során soha, 
így lesz az életút folytonos iskola. Ehhez a gondolathoz kapcso-
lódva állíthatjuk mottóként erre a tanévre vonatkozóan ismé-
telten Ady szavait:

„Ha élet zengi be az iskolát,
Az élet is derűs iskola lesz,
S szent frigyüket így folytatják tovább.”
Úgy legyen!

Az RMPSZ elnöke ünnepi beszédében kitért a romániai ok-
tatási törvény új, 263-as számú cikkelyére, amelyet augusztus 
23-án fogadott el a kormány, az érintettekkel történt előzetes 
konzultáció nélkül. A cikkely módosítása értelmében „a ki-
sebbségek nyelvén történő elemi oktatásban a román nyelv és 
irodalomórát felsőfokú tanulmányokkal rendelkező szaktaná-
rok tartják”. Ez súlyosan érintené a Székelyföldön és Moldvá-
ban történő oktatást, ahol jelenleg a román nyelvet általában 
románul jól beszélő magyar vagy csángó tanítók oktatják. 

Örömmel írom, hogy az országos tiltakozás eredményeként 
a román oktatási miniszter szeptember 27-én lemondott, és a 
törvényt azonnali hatállyal visszavonták.

Burus-Siklódi Botond elnök úr örömmel tájékoztatta a je-
lenlévőket – többek közt – arról, hogy a romániai magyar ok-
tatást az idén 81 új tankönyv segíti.

A moldvai magyar oktatási programban résztvevő vala-
mennyi munkatársamnak, diáknak, tanárnak, hagyomány-
őrzőnek, vezetőnek, szülőnek és keresztszülőnek jó egészséget 
kívánva, munkájukra a Jóisten áldását kérve: 

Dr. Legeza László, AMMOA elnök

Üzenet az új tanévre 
A romániai magyar iskolák – köztük a mold-
vai magyar oktatás – országos tanévnyitó ün-
nepségét az idén Nagyváradon, Szent László 
városában, a Római Katolikus Székesegyház-
ban tartották. A tanévnyitót az RMPSZ orszá-
gos elnöksége nevében Burus-Siklódi Botond 
elnök nyitotta meg. Ebből idézzük a tanév 
közben is érvényes gondolatokat:

A KEMCSE ÚJ ELNÖKSÉGE:
Willemse Jolanda  
elnök 
Toroczkay Katalin  
alelnök 
Büttner Sarolta  
programkoordinátor
László Ildikó  
falugazda-koordinátor
Bathó Éva  
moldvai kapcsolatok  
koordinátora
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Ami a múltunkat illeti, az elkövetett hi-
bák, mulasztások ellenére büszkék lehe-
tünk arra, hogy a 13 évvel ezelőtt elvetett 
mag kikelt, a növény kiterebélyesedett, 
és meghatározó fává nőtt az erdőben. A 
moldvai magyar oktatási programot a 
keresztszülők kezdték el, évekig egyma-
guk tartották fent, majd hála Istennek 
sokan mellénk álltak – főként a Magyar 
Állam –, így hatalmassá nőhetett.

A jelen önmagáért beszél: közel 
2000 csángó-magyar gyermek tanulja 
az anyanyelvét, a legtöbb helyszínen a 
délelőtti iskolai oktatás keretében, mi-
közben délutánonként a hagyományőr-
ző kollégák vezetésével „visszatanulják” 
saját néphagyományaikat. A munka 
szakmai irányítását a Romániai Magyar 
Pedagógusok Szövetsége végzi nagy 
odafigyeléssel és hozzáértéssel, ügyelve 

arra is, hogy a tanárok munkáját segí-
tő szakfelügyelet ellenőrizze, és hogy a 
diákok magyar nyelvű tankönyvekből 
tanulhassanak.

A múlt és a jelen rideg, személytelen, 
számszerű ismeretéhez hozzátartoznak 
a sokszor kegyetlen diagramok, amelye-
ket az idén is közzéteszünk (a 2017. nap-
tári évre vonatkozóan).

Nézzük a jövőt! A tanév szeptember-
ben kezdődött, ezért megvizsgáltuk, 
hogy alakult a keresztszülők létszáma 
az elmúlt tanévben. Kiderült, hogy 2017. 
szeptember 1. és 2018. szeptember 1. 
között elmaradt 150 régi keresztszülő, 
megmaradt 194, és jött 64 új. Ezek az 
adatok nagyon elgondolkoztatóak a jö-
vőt illetően! Ki kell mondanunk, hogy 
az AMMOA és a KEMCSE nem végezte 
rosszul a „toborzó” munkáját, hiszen 64 
új keresztszülőnek örülhetünk. Velük 
együtt azonban a keresztszülői létszám 
lecsökkent 258-ra, ami elgondolkodta-
tó. Ha így megy tovább, akkor egy-két 

A díjat a Moldvai Magyar Oktatásért 
Alapítvány kuratóriuma 2014-ben alapí-
totta azért, hogy elismerje az alapítvány 
céljainak elérésében kimagasló mun-
kát folytató természetes, vagy kivételes 
esetben jogi személyek tevékenységét. 
A díj elnevezése tisztelgés a kétszáz éve 
született Petrás Incze János (1813-1886) 
csángó minorita szerzetes, néprajzku-
tató élete előtt. Az Alapítvány ebben az 
évben a díjat a Smart Electronic APC 

Eurologisztik Kft-nek adományozta, 
amelynek jogelődjét Nyárády István 
alapította 1989-ben, és amelyet azóta is 
ő vezet. A Kft önkéntes felajánlásának 
köszönhetően hosszú évek óta tudunk 
térítésmentesen csomagokat, tanszere-
ket, felszereléseket küldeni a moldvai 
magyar oktatásban résztvevő gyerme-
keknek, iskoláknak, tanároknak. Ennek 
a felbecsülhetetlen értékű segítségnek az 
elismerése a díj. 

A Petrás Incze János-díj idei kitüntetettje a Smart Electronic Apc Eurologisztika Kft.

A keresztszülői mozgalom  
jövőjéről
Minden intézmény vezetőjének – így az AMMOA és  
a KEMCSE elnökeinek is – dolga a napi események átlátása,  
irányítása és végrehajtása mellett mintegy „felülről nézni”  
a rábízott feladatot, annak múltját, jelenét és jövőjét.

Az újfalusi iskolába még tanár kerestetik
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éven belül megszűnik a moldvai magyar 
oktatás keresztszülői bázisa. Könnyű 
rájönni, hogy a probléma igazi okát a 
keresztszülői lemorzsolódásban kell ke-
resnünk. Ennek van természetes oka, 
de egyértelmű bizonyítékok támasztják 
alá, hogy a keresztszülők többsége nem 
hagyja abba a támogatást, hanem – az 
ismert frumószai minta alapján – már 
nem az AMMOÁ-n vagy a KEMCSÉ-n 

keresztül, hanem közvetlen fizetéssel se-
gíti a helyi oktatást. Ezt egyes tanárok, 
hagyományőrzők nem bánják, azt han-
goztatják, hogy ők nem befolyásolják a 
keresztszülőket. Ugyanakkor létrehoz-
nak egyesületeket, szervezeteket – ami 
nem is lenne baj, ha az egyéb feladatokra 
ilyen módon gyűjtenének bevételt –, de 
sajnos egyes keresztszülők az oktatásra 
fordítandó havi rendszerességgel adott 

összegeket is oda fizetik. Mindez sajná-
latos, mert az efféle pénzügyi mozgás 
ellenőrizetlen, egyenlőtlen, és megöli az 
országos léptékű keresztszülői mozgal-
mat. 

Látva a problémát, 2018 elején össze-
hívtuk a falugazdákat, hogy együtt te-
gyünk valamit a keresztszülők megtar-
tása érdekében, de próbálkozásunk nem 
járt eredménnyel. Mindenképpen lép-
nünk kell, mert meggyőződésünk, hogy 
a keresztszülői mozgalom csak ebben a 
formában jó, ellenőrzött és igazságos. 
Kár lenne, ha elsorvadna, hiszen a kez-
deményezésen, felépítésen, működteté-
sen túl legnagyobb érdeme, hogy szemé-
lyes jelleget ad egy hatalmas, nemzetek 
feletti értékmegőrző és értékteremtő 
összefogásnak.

Dr. Legeza László
AMMOA elnök

Csomagküldési lehetőség
A CSOMAGLEADÁS CÍME:
APC SMART ELECTRONIC Kft., 
1044 Budapest, Óradna u 2/B. 
NYITVATARTÁS: hétfőtől péntekig, 8:30–16.30
A Kft-nél a csomagküldéssel foglalkozó  
munkatársak:  
Papp Ádám, Pálfi László.  
Tel.: +36 20 248 5883, +36 1 339 5730

MEGKÖZELÍTHETŐ 
Tömegközlekedéssel: VI. ker. Hősök terétől  
közvetlenül a 30-as busszal, az M3-as metró 
Újpest-Központjától a 30-as 30/A és a 122-es  
busszal. Honlapunkon részletes leírás található: 
www.keresztszulok.hu

Az APC SMART ELECTRONIC Kft. jóvoltából 
továbbra is lehet Moldvába csomagot küldeni, 
de kérjük, hogy a nagysága ne haladja meg egy 
átlagos cipős doboz méretét és a 10 ezer forint 
értéket. 

Az ennél nagyobb értékű csomag küldését sze-
mélyesen kell egyeztetni Nyárády István igazga-
tó úrral, elérhetőségei: 

06-20/931-6179, inyarady@apcsmart.hu

Somoskai osztály
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tanárok elérhetőségeiFalugazdák elérhetőségeiv
Oktatási helyszín Név Telefon E-mail

Bahána Rébay Lajos 36/20/931-6600 rebaybt@yahoo.com

Buda Felföldi Elek 36/70/335-5347 felek@freemail.hu

Bogdánfalva Nagy Erzsébet 36/1/200-2898 faluder@freemail.hu

Csíkfalu Horváth Zoltánné 36/30/290-3885 hsisi0074@gmail.com

Csíkszereda Orbán Balázs
Orbánné Molnár Anikó

36/30/529-6958
36/20/620-0525

orbanbalazs45@gmail.com

Diószeg Nagy Erzsébet 36/20/921-5864 faluder@freemail.hu

Diószén Jolanda Willemse 36/20/921-5864 joli.willemse@gmail.com

Dumbravén Vanczer Zsuzsanna 36/30/986-3477 vanczer.zsuzsanna@vivaco.hu

Ferdinándújfalu Nagy Erzsébet 36/1/200-2898 faluder@freemail.hu

Forrófalva László Ildikó 36/70/240-7869 laszloildiko@hdsnet.hu

Gajdár Toroczkay Katalin 36/30/948-1355 toroczkay.katalin@kardco.hu

Klézse-Szeret Szeleczky Tünde 36/20/393-4507 szeleczky7@gmail.com

Kostelek Vermes Miklós és 
Zsuzsa

36/20/342-4179
36/20/357-7497

vermes.miklosne@gmail.com

Külsőrekecsin Lázár Mihályné Borika 36/30/456-6304 borika550328@freemail.hu

Lábnyik Csongor Attila 36/30/927-4088 csongor.attila@csongora.hu

Lészped Hoffmann Ferenc 36/30/306-4386 ifj.hoffmannferenc@gmail.com

Magyarfalu Kascsák Tamás 36/20/401-9186 tamaskascsak@gmail.com

Pokolpatak Valkárné Kail Mónika 36/20/482-8224 valkarne.monika@gmail.com

Pusztina Bathó Éva
Szentes László

36 /30/ 959-0691
36/20/398-1772

bathoeva1@gmail.com
szentes.laszlo@normafa3.hu

Rácsila Hoffmann Ferenc 36/30/306-4386 ifj.hoffmannferenc@gmail.com

Somoska Rébay Lajos 36/20/931-6600 rebaybt@yahoo.com

Szitás Rébay Lajos 36/20/931-6600 rebaybt@yahoo.com

Trunk Dobozi Róbert
Kővári Róbert

36/30/965-0916
36/30/532-6149

dr@c-a.hu
kovarirobert@stonenet.hu

Tyúkszer Szeleczky Tünde 36/20/393-4507 szeleczky7@gmail.com

Újfalu Rébay Lajos 36/20/931-6600 rebaybt@yahoo.com
 

Tanítási helyszín Név Telefon E-mail

Bahána

Bákó Duma Dániel 0736-382.837 duma_daniel2004@yahoo.com

Bogdánfalva Nyika Zsuzsanna 0744-292.310 nyikabogyorzsuzsanna@gmail.com

Buda Botezatu Viktória 0744-424.106 
0787-545.812

viktori59@yahoo.com

Buda (Szeret-Klézse A.) Duma Dániel 0736-382.837 duma_daniel2004@yahoo.com

Csík falu Tamás Orsolya 0741-274.475 tamasorsi95@gmail.com

Diószeg Kiss Sámuel 0725-348.668 kisssamuel93@gmail.com

Kiss-Boros Rebeka 0727-037.737 rebibebi81@yahoo.com

Diószén Kuti Izabella 0754-758.337 iizukaaa@gmail.com

Varga Emese 0738-124.743 vargaemese1989@gmail.com

Dumbravén Majzik Tamás 0763-591.193 
0036/70-296.50.79

tamasmajzik@gmail.com

Daczó Kinga 0745-482.121 
0767-980.824

daczo.kinga91@gmail.com

Porondi Alina 0763-598.058 porundialina123@gmail.com

Forrófalva Antal János 0745-502.133 neluantal@yahoo.co.uk

Frumósza

Gajdár Károly János 0751-679.725 krlyjns@gmail.com

Klézse Istók Angéla 0769-670.711 angelicaistoc@yahoo.com

Kostelek Vaszi Levente 0726-586.041 
0752-016.458

vaszi.levi@yahoo.com

Bardócz Noémi 0736-145.568 nocy_bardocz@yahoo.com

Vrencsán Lóránd 0724-692.127 dragonlori21@yahoo.com

Külsőrekecsin Bíró Norbert 0752-839.560 biro.norbert96@gmail.com

Molnár Melinda 0743-811.467 molnar.melinda16@yahoo.com

Tamás Nádia 0762-777.720 nadiatamas2000@gmail.com

Lábnyik Bényei Szabolcs

Lészped Mihály Szende-Annamária 0751-673.422 szendikemihaly@yahoo.com

Lujzikalagor Petres László 0727-125.917 
0741-636.455

petreslaszlo@yahoo.com

Magyarfalu Kiss Csaba 0742-394.828 kisscaba@yahoo.com

Kiss Annamária 0743-304.640 annamaripuskas@yahoo.com

Bogdán Klára 0234-283.875 
0761-738.381

-

Máriafalva Czimbalmos Márta

Nagypatak Gál Ruth 0745-332.327 gal_ruti@yahoo.com

Pokolpatak Benke Pável 0721-946.625 pavelbenke@yahoo.com

Pusztina Nyisztor Ilona 0722-447.351 nistor_ilona@yahoo.com

Mátyás Mónika 0753-846.748 matyas.moni@yahoo.com

Túri Hanga 0036/30-576.06.80 hanga.turi@gmail.com

Tímár Andreea-Karina 0748-844.121 timarucarina@yahoo.com

Rácsila Mihály Szende-Annamária 0751-673.422 szendikemihaly@yahoo.com

Hermann Bianka 0036/30-893.11.35 
0758-543.517

hermannbius@gmail.com

Somoska Benke Paulina 0723-314.055 paulina.benke@yahoo.com

Szitás (Bahána)

Szőlőhegy

Trunk Maczkos Piroska 0752-309.410 maczkospiroska@yahoo.com

Tyúkszer

Újfalu

Csíkszereda Markaly Imola 0747-900.099 markalyimola@gmail.com

Csíkszereda Moldován Anna 0740-068.179

Csíkszereda Ferencz Gabriella 0745-568.797 ferenczgabriella18@gmail.com

Csíkszereda Imre Hajnal 0740-533.225 -

szakmai felügyelet Bilibók Jenő 0753-371.371 bilibokj@yahoo.com

krónikás Duma András 0723-226.953 andras@csangok.ro

adminisztrátor Piticaru Gheorghe 0743-357.668 -

koordinátor Márton Attila 0740-016.123 mattilat@gmail.com

28+CSTK, 
(Ferdinándújfalu), 
Frumósza, 
Lujzikalagor, 
Máriafalva

42 alkalmazott,  
10 hagyományőrző,  
30 oktató

Szentendre városa ismét jó-
tékonysági estet rendezett a 
moldvai magyar gyerekek tá-
boroztatásáért. A 2018. máju-
sában megtartott rendezvény 
szervezői a Szentendrei Petőfi 
Kulturális és Hagyományőrző 
Egyesület, a Szentendre Gyöke-
rei Hagyományőrző Baráti Tár-
saság volt, Jolanda Willemse, a 
KEMCSE elnökének hatékony 
közreműködésével. Felléptek 
a Filibili Népdalkör, a Bimbó 
utcai óvodások Szigeti Ildi-
kó vezetésével, László Ildikó hagyományőrző énekes, a Tordasi 
Pillikék két gyerek táncosa: Kerényi Kristóf és Turú Gergő, vala-
mint a diószéni dr. Kiss Tampu Tatjana két kisgyermekével. Az 
est házigazdája Csoma Gergely fotóművész, szobrász, csángóku-
tató volt, aki nem csak ízes nyelven, vidám hangulatban beszélt 
a csángókról és mutatta be a fellépőket, hanem csángó költők 
verseit is elszavalta. A rendezvényen résztvevő Csernic Marica 
nénit is színpadra szólította, aki két archaikus csángó énekkel 
örvendeztette meg a közel 150 fős közönséget. Az est sikere nem 
csak a sok tapsban volt mérhető, hanem a közel 300 ezer forin-
tos támogatásban, amelyet sikerült összegyűjteni a diószéni és 
trunki gyerekek balatoni táboroztatására. 

Kun Csaba és Boda Anikó, szervezők 

Jótékonysági Est Szentendrén
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Tanítási helyszín Név Telefon E-mail

Bahána

Bákó Duma Dániel 0736-382.837 duma_daniel2004@yahoo.com

Bogdánfalva Nyika Zsuzsanna 0744-292.310 nyikabogyorzsuzsanna@gmail.com

Buda Botezatu Viktória 0744-424.106 
0787-545.812

viktori59@yahoo.com

Buda (Szeret-Klézse A.) Duma Dániel 0736-382.837 duma_daniel2004@yahoo.com

Csík falu Tamás Orsolya 0741-274.475 tamasorsi95@gmail.com

Diószeg Kiss Sámuel 0725-348.668 kisssamuel93@gmail.com

Kiss-Boros Rebeka 0727-037.737 rebibebi81@yahoo.com

Diószén Kuti Izabella 0754-758.337 iizukaaa@gmail.com

Varga Emese 0738-124.743 vargaemese1989@gmail.com

Dumbravén Majzik Tamás 0763-591.193 
0036/70-296.50.79

tamasmajzik@gmail.com

Daczó Kinga 0745-482.121 
0767-980.824

daczo.kinga91@gmail.com

Porondi Alina 0763-598.058 porundialina123@gmail.com

Forrófalva Antal János 0745-502.133 neluantal@yahoo.co.uk

Frumósza

Gajdár Károly János 0751-679.725 krlyjns@gmail.com

Klézse Istók Angéla 0769-670.711 angelicaistoc@yahoo.com

Kostelek Vaszi Levente 0726-586.041 
0752-016.458

vaszi.levi@yahoo.com

Bardócz Noémi 0736-145.568 nocy_bardocz@yahoo.com

Vrencsán Lóránd 0724-692.127 dragonlori21@yahoo.com

Külsőrekecsin Bíró Norbert 0752-839.560 biro.norbert96@gmail.com

Molnár Melinda 0743-811.467 molnar.melinda16@yahoo.com

Tamás Nádia 0762-777.720 nadiatamas2000@gmail.com

Lábnyik Bényei Szabolcs

Lészped Mihály Szende-Annamária 0751-673.422 szendikemihaly@yahoo.com

Lujzikalagor Petres László 0727-125.917 
0741-636.455

petreslaszlo@yahoo.com

Magyarfalu Kiss Csaba 0742-394.828 kisscaba@yahoo.com

Kiss Annamária 0743-304.640 annamaripuskas@yahoo.com

Bogdán Klára 0234-283.875 
0761-738.381

-

Máriafalva Czimbalmos Márta

Nagypatak Gál Ruth 0745-332.327 gal_ruti@yahoo.com

Pokolpatak Benke Pável 0721-946.625 pavelbenke@yahoo.com

Pusztina Nyisztor Ilona 0722-447.351 nistor_ilona@yahoo.com

Mátyás Mónika 0753-846.748 matyas.moni@yahoo.com

Túri Hanga 0036/30-576.06.80 hanga.turi@gmail.com

Tímár Andreea-Karina 0748-844.121 timarucarina@yahoo.com

Rácsila Mihály Szende-Annamária 0751-673.422 szendikemihaly@yahoo.com

Hermann Bianka 0036/30-893.11.35 
0758-543.517

hermannbius@gmail.com

Somoska Benke Paulina 0723-314.055 paulina.benke@yahoo.com

Szitás (Bahána)

Szőlőhegy

Trunk Maczkos Piroska 0752-309.410 maczkospiroska@yahoo.com

Tyúkszer

Újfalu

Csíkszereda Markaly Imola 0747-900.099 markalyimola@gmail.com

Csíkszereda Moldován Anna 0740-068.179

Csíkszereda Ferencz Gabriella 0745-568.797 ferenczgabriella18@gmail.com

Csíkszereda Imre Hajnal 0740-533.225 -

szakmai felügyelet Bilibók Jenő 0753-371.371 bilibokj@yahoo.com

krónikás Duma András 0723-226.953 andras@csangok.ro

adminisztrátor Piticaru Gheorghe 0743-357.668 -

koordinátor Márton Attila 0740-016.123 mattilat@gmail.com

28+CSTK, 
(Ferdinándújfalu), 
Frumósza, 
Lujzikalagor, 
Máriafalva

42 alkalmazott,  
10 hagyományőrző,  
30 oktató

Minden iskolai posztot sikerült elfoglalnunk, 22 közösségben 
tanulhatnak iskolai keretek között anyanyelvet a gyerekek, ez 
összesen 190 tanórát jelent. A csíkszeredai Csángó Továbbta-
nulók Közösségének 56 kollégistája van. Ferdinándújfaluban 
is valós igény mutatkozik az anyanyelvi oktatás újraindítására, 
ezzel élni is szeretnénk. Működik a program szakmai felügye-
lete, amelyet Bilibók Jenő és Majzik Tamás látnak el. Eddig 7 
új kollégánk érkezett a programba, de még Újfaluba (Szitás), 
Lábnyikba és Tyúkszerbe várunk oktatókat iskolán kívüli 
feladatok ellátására. Egyelőre egy Petőfi Sándor Ösztöndí-
jas segíti a munkánkat, Hermann Bianka. Ebben a tanévben 
Frumószával, Lujzikalagorral és Márifalvával kapcsolatban ál-
lunk az elmúlt tanévekhez hasonló módon.

A Tanévkezdő képzést szeptember 4-8. között szerveztük 
meg. Az intenzív héten a moldvai csángó kultúra két elismert 
kutatója, Pozsony Ferenc és Halász Péter tartottak előadásokat 
történelem, nyelvjárás és szokások témákban. Petteri Laihonen 
finn nyelvész a Moldvai Csángómagyar Oktatási Programról 
szóló kutatásának eddigi eredményeit mutatta be. Az elméleti 
előadások mellett a tanítás gyakorlati oldalával foglalkoztak a 
pedagógusok bemutató órák keretében. Nyisztor Ilona hagyo-
mányőrző foglalkozást tartott, Majzik Tamás pedig anyanyelvi 
órát vezetett a résztvevőknek.

A Csíkszeredai Csángó Továbbtanulók Közösségének fe-
lügyelőbizottsága szeptemberben megalakult (Lászlófy Pál 
István, Szász Zoltán, Sárközi Sándor OSchP., Borbáth Erzsébet, 
Ferencz Gabriella, Bilibók Jenő és Majzik Tamás). A csíkszere-
dai továbbtanulás megérett az átgondolásra, a bizottság felada-
ta, hogy egy új ösztöndíjrendszert dolgozzon ki. Fontos lenne, 
hogy csak kellő motiváltsággal bíró, jó tanulmányi eredmé-
nyekkel rendelkező diákok válasszák ezt a továbbtanulási le-

hetőséget. Az utóbbi időszakra nem ez volt a jellemző, a be-
fektetett anyagi és szellemi javak nem térültek meg, a moldvai 
magyarság nem erősödött a továbbtanulók által. 

Bákóban a kollégium is elindul rövid időn belül a Románi-
ai Magyar Pedagógusok Szövetségének koordinálásban. Böjte 
Csaba atya kérésére az ingatlan az RMPSZ tulajdonába került 
a Szent Ferenc Alapítvány anyagi közreműködésével. A kollégi-
umba középiskolás korú fiatalokat várnak, akik bár román tan-
nyelvű iskolákba járnak, de a bentlakás közösségében magyar 
nyelven kommunikálnak, anyanyelvi foglalkozásokon vesznek 
részt, illetve ápolják a moldvai magyar kulturális értékeket. 

 A Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program moldvai 
előkészítése az elmúlt tanévben elindult, de az utóbbi időszak-
ban azt érezzük, hogy a projekt megvalósítása lelassult. Túlzás 
nélkül állíthatjuk, hogy a moldvai bölcsődék és óvodák alapí-
tása történelmi jelentőséggel bír. A kijelölt helyszínek (Lész-
ped, Pusztina, Magyarfalu) felkészültek erre. 

„Első levelem” címmel ebben a tanévben került sor egy új 
tankönyv megírására. A szerkesztők: Márton Attila, Bilibók 
Jenő, Kiss Annamária, Hoffmann Ferenc, Hermann Bianka és 
Majzik Tamás voltak. A tankönyv hivatalos elfogadása formai 
okok miatt egyelőre nem történt meg, de a Románai Magyar 
Pedagógusok Szövetsége vállalta, hogy kísérleti jelleggel, belső 
használatra megjelenteti a tankönyvet, ezt a félév végén már el 
is kezdhetjük kipróbálni.

 Moldvai Majális néven a második félévben bizonyos ese-
mények, rendezvények tömbösítve lesznek, de a programok 
struktúrája az első félévben az elmúlt éviekhez hasonló lesz. 

A hagyományőrzés továbbra is fontos célkitűzésünk: az, 
hogy tudatosan felépített, pedagógiai elvek és módszerek alap-
ján végzett tevékenysége legyen az oktatási programnak. Ezen 
a területen is erősödtünk: Dumbravénben és Külsőrekecsinben 
is felvállaltuk a hagyományőrzés teljes vagy részleges lebonyo-
lítását. Ebben a félévben kezdtük el szerkeszteni a hagyomány-
őrzők egységes tantervét is, amely a program értékőrzőinek 
tudására és tapasztalatára fog építeni. 

A felmerülő nehézségekre megoldásokat próbálunk találni. 
Böjte Csaba atya Bákóban elhangzott szavaival zárnám a be-
számolót: „Reménnyel, optimizmussal, jókedvvel indult a ma-
gyar nyelvű oktatás Moldvában is.”

Majzik Tamás,szakmai felügyelő

A 2018/2019-es tanév Moldvában
Az új tanévet 42 fős csapatban kezdtük el: 28 
oktató, 9 hagyományőrző és 4 nevelő. 28 okta-
tási helyszínen vagyunk jelen.

Márton Attila beszámolója a „bölcsőde-grădiniţa-
óvoda” programról: „A Moldvai Csángómagyar Oktatási 
Programban korábban is foglalkoztunk bölcsődés-óvodás 
korú gyermekekkel, most már harmadik éve, hogy másfél 
éves tanítványaink is vannak. A szülők bizalmát élvezve 
naponta ránk bízzák ezeket a kis tipegőket 2-3 órára, hogy 
még a „szótári robbanás” előtt napi rendszerességgel legye-
nek magyar nyelvi környezetben. Meggyőződésünk, hogy 
ebben a formában egy egészséges kétnyelvű generáció fog 
felnőni a segítségünkkel. Az első ilyen bölcsődés csoportunk 
már óvodás lett, de az alapítványi óvodák még nem épültek 
fel. A szülők kérésére lett kidolgozva a „bölcsőde-grădiniţa-
óvoda” program Lészpeden. Ez gyakorlatilag egy testresza-
bott, hosszabbított óvodai program, csak míg az óvodások 
az állami grădiniţa-ban vannak, addig a bölcsődések van-
nak helyettük, nálunk a közösségi házban. Az óvodásokat 
mi visszük a grădiniţa-ba, mi tartjuk a kapcsolatot a szü-
lőkkel, mi tartunk magyar foglalkozásokat, nálunk esznek 
és alszanak, délután öt óráig.”
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Múlt évi karácsonyi összejövetelünkön 
Tampu-Ababei József atya adventi elmélke-
dését a fenti bibliai idézettel kezdte, arra utal-
va hogy mi, keresztszülők is így cselekszünk: 
önzetlenül támogatjuk keresztgyermekeinket 
és a moldvai magyar oktatást. A 2017-es kará-
csonyi rendezvényen a diószéni származású 
Petrás Mária népdalénekes, kerámikus mű-
vész, az AMMOA egyik alapítója, régi kará-
csonyhoz kapcsolódó gyermekkori emlékeit 
elevenítette fel.

 Egy közösség életében nagyon fontos, hogy 
a hétköznapok között megálljunk egy-egy 
pillanatra, beszélgessünk, gondolatokat cse-
réljünk, információkat gyűjtsünk. Különösen 
igaz ez, ha a távoli moldvai oktatáshoz, a gye-
rekekhez, a tanárokhoz kötődünk. Klubdél-
utánjaink ezeknek a baráti találkozásoknak 

szinterei immár több mint 10 éve. Az elmúlt egy év alatt eze-
ken az összejöveteleken számtalan ismert, és kedves vendéget 
üdvözölhettünk. 

 Márciusban a KEMCSE által támogatott könyv bemutatójá-
ra került sor: Jankó Antal paraszti önéletíró „Apa és fia” című 
könyvét Iancu Laura író, költő, néprajzkutató mutatta be. 
Megható volt hallgatni, ahogy Anti bácsi, a szerző,aki elmúlt 
80 éves, mesélt családja és falubelijei exodusáról

Áprilisban népdalénekes vendégünk volt. Szalay Fatima, a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem harmadéves hallgatója 

gyönyörű énekcsokrot hozott: moldvai, gyi-
mesi és válaszúti énekeket adott elő. Az utóbbi 
dalokkal a februárban elhunyt Kallós Zoltán 
néprajztudósra, népzenegyűjtőre emlékez-
tünk. Nagy élvezettel hallgattuk somoskai fa-
lugazdáink, Nagy Erzsébet és Boksai Daniella 
beszámolóját a második alkalommal megren-
dezésre került Aranymiatyánk szent-ének és 
imatalálkozóról.

Májusban dr. Pozsony Ferenc professzor, 
erdélyi néprajzkutató, a Magyar Tudományos 
Akadémia külső tagja tartott előadást a mold-
vai magyarok identitásának alakulásáról. 
Napjaink fontos eseménye, hogy az EU Taná-
csa ajánlást fogalmazott meg a csángó kultúra 
védelmére, továbbadására, mivel a csángók az 
összeurópai és az összmagyar kultúra számos 
régi elemét napjainkig éltetik. Az archaikus 

Vendégeink voltak
Jézus a következő szavakkal küldte el az apos-
tolokat az emberek közé: „…ingyen kaptátok 
képességeiteket, ingyen adjátok tovább…”  
(Mt 10,8)

Tampu-Ababei József Petrás Mária Jankó Antal Iancu Laura

dr. Pozsony Ferenc

Hettyenfütty Együttes és Nemcsics Kinga
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magyar nyelv eltűnésével, a középkorias val-
lásos imák és énekek megőrzése kerülne ve-
szélybe. Ugyanez lenne a sorsa a reneszánsz- 
és kuruckori dalköltészetnek, balladáknak. 
Jellegzetes, sajátos díszített tárgyi kultúrájuk 
(pl. viseleteik, tarisznyáik) és szellemi hagyo-
mányaik (szokásaik) napjainkig kifejezik és 
hordozzák azonosságukat, származásukat. 
Nyelvi, kulturális sajátosságaik megőrzésében 
és továbbadásában az anyanyelvű liturgiának, 
iskolahálózatnak, gazdasági kapcsolatoknak, 
a magyar turizmusnak jelentős szerepe lehet. 

Nekünk is fontos feladatunk van az asszimi-
láció lassításában. A népi diplomácia, a személyes kapcsolatok 
szintén nagyon fontosak, hangsúlyozta dr. Pozsony Ferenc pro-
fesszor úr. Nagyon sokat segíthetünk mi, keresztszülők azzal, 
ha meglátogatjuk keresztgyerekeinket, családjaikat, lokális 
közösségeiket, elmegyünk ünnepeikre és elhozzuk táborozni 
a magyar oktatásban résztvevő diákokat. A moldvai csángók 
felzárkóztatásában, a gazdasági élet fellendítésében fontos sze-
repet játszhat a segítségnyújtás a helyi, családi kisvállalkozások 
létrehozásában. Összejövetelünkön Tóth Dorottya népdaléne-
kes zenélt. 

Szeptemberben Nemcsics Kinga népdalénekes és a 
Hettyenfütty Együttes volt a vendégünk. Vidám, fiatalos mű-

soruk nagyon tetszett a jelenlévő keresztszü-
lőknek. Reméljük, még találkozunk velük 
egy következő klubösszejövetelünkön is. Ez 
alkalommal került sor néhány jól sikerült tá-
bori beszámoló meghallgatására. 

Októberben hagyományosan Márton At-
tila, a Moldvai Oktatási Program koordiná-
toraként beszámolt az oktatási év indításáról. 
Ebben az évben viszonylag kevés probléma 
merült fel. Egyetlen helyszínen, Újfaluban 
nincs tanár, de még várnak jelentkezőket. 
Elindult a falvakban a Magyar Kormány 
által bőkezűen támogatott magyar nyelvű 

bölcsőde és óvoda program megvalósítása. Eljött Hermann 
Bianka a Petőfi Sándor Program ösztöndíjasa is.  Csongor At-
tila, lábnyiki falugazda, beszámolt a gyerekek Balaton melletti 
nyári táboroztatásáról. Nagyon büszke arra, hogy ebben a tan-
évben falujából 10 gyermek tanul tovább Csíkszeredában.

Nagy szeretettel várjuk keresztszülő társainkat a december 
8-án megrendezésre kerülő karácsonyi összejövetelünkre! 
Hagyományainknak megfelelően hívunk kedves vendége-
ket. Lesz moldvai zene, ének, sok finomság, idén is lesz lehe-
tőség kapcsolatok építésére, de ezekről majd a következő évi 
Naputánjáróban tudunk csak beszámolni. 

Büttner Sarolta, KEMCSE program koordinátor

Iancu Laura író, költő szerkesztésében, a KEMCSE közreműködésével és állami támogatással 
egy páratlanul érdekes könyv látott napvilágot ez év elején. A kötet két élettörténetet tartalmaz, 
a moldvai Magyarfaluból származó Jankó János (1901–1977) és fia, Jankó Antal (1936-) életútjá-
nak történetét. Mindkét írásmű szerzője Jankó Antal, noha az apa is megírta élete történetét, az 
azt tartalmazó füzetnek nyoma veszett. A fiú, aki sokszor olvasta, és emlékezetében megőrizte a 
történeteket, a kétezres évek elején hozzáfogott apja életrajzának „újraírásához” és saját élettörté-
netének a megörökítéséhez. A szerző a népi önéletírókhoz hasonlóan – tudatos céllal és közreadási 
szándékkal írta meg saját és édesapja életútját. A sajátos keletkezésű életrajzok,  a személyes tör-
ténetek a múltunk, különösen az elszigeteltségre ítélt csángómagyarok sorsa iránt érdeklődőknek 
érdekfeszítő olvasmány, de a társadalomtörténet, életmódkutatás számára is értékes adatokkal 
szolgálhat. Az írásmű fontos kordokumentumnak tekinthető. A kötetet a szerző és családjának 
korabeli fekete-fehér fotói zárják, kiegészítve és megerősítve a történet valódiságát.
A könyv még kapható. Ára: 2.800 Ft
Megrendelhető: pakozdijudit@gmail.com • levélben: KEMCSE 1126 Bp. Böszörményi út 20-22.

Apa és fia – Csángó önéletírások

Tóth Dorottya Márton Attila Hermann Bianka

Szalay Fatima

Csongor Attila
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Az első nagy lépés számukra a nyolc 
általános elvégzése után kiszakadni a 
családi környezetből, elhagyni a falut, 
beköltözni a kollégiumba és megkezdeni 
középiskolát, ahol a korábbiaktól eltérő-
en nem román, hanem magyar nyelven 
folyik az oktatás.

2018 őszén 16 csángóföldi gyermek 
kezdte el az első osztályt Csíkszeredában 
különféle középiskolában és így a Csík-
szeredai Továbbtanulók Közösségében 
(CsTK) ebben a tanévben összesen 56 
moldvai és gyimesi csángó gyermek kapott 
kollégiumi elhelyezést. Ferencz Gabriella 
vezető és Imre Hajnal, valamint Moldován 
Anna pedagógusok felügyelnek a kollégi-
umban lakó gyerekekre a tanév során. Ők 
azok, akik segítenek a beilleszkedésben, 
a felzárkózásban, figyelik, fegyelmezik, 
irányítják a bentlakásban lakó diákokat, 
szervezik az iskolán kívüli programokat, 
korrepetálásokat, lelki gondoskodást és 
pótolják a családi környezetet,  szeretetet. 

A KEMCSE kiemelt feladatának te-
kinti a CSTK támogatását, hiszen első 
sorban innen kerülhetnek ki a magyar-
országi vagy erdélyi egyetemek csángó 
hallgatói. A Csíkszeredában töltött négy 
év után jön a következő megmérettetés: 
az érettségi a román oktatási rendszer 
előírásai szerint és ha ez sikeres, akkor 
tudnak pályázni a diákok a magyaror-
szági felsőoktatásba .

Ennek első lépéseként a Balassi Inté-
zetben egy egy éves előkészítőn vesznek 

részt. Az előkészítő lezárásaként a kivá-
lasztott tantárgyakból emelt vagy közép 
szintű sikeres érettségi letétele után ke-
rülhetnek be magyarországi egyetemek-
re vagy főiskolákra.

Idén szeptemberben a Balassi Intézet-
ben két hallgató kezdte meg a tanévet. 

Köne Emma Kostelekről, aki újra előké-
szítős, neki nem sikerült a felvételije, de 
dicséretes, hogy nem adta fel továbbta-
nulási terveit, és Gyúr Klaudia Trunkról, 
az ő tervei közt az ELTE anglicisztika 
szakára való bekerülés szerepel. 

Ebben a tanévben Kaszap Johanna 
Pusztinából és Solomon Annamária 
Lujzikalagorból bőven túlteljesítve az 
előírt pontszámokat, egyetemi felvételt 
nyertek. Kaszap Johanna a Károli Gás-
pár Református Egyetem hallgatója, 
ahol pszichológiát tanul, Solomon An-
namária pedig a Budapesti Corvinus 
Egyetemen Pénzügy szakra jár. A klé-
zsei Istók Cintia egy év kihagyás után, 
amit munkával töltött Budapesten, újra 
próbálkozott és bekerült a Károli Gáspár 
Református Egyetemre, ahol óvodape-
dagógiát hallgat.

Második egyetemi évét kezdte ősszel 
Petrás Róbert az ELTE Földrajz szakán. 
Ő az, aki hihetetlen szorgalommal és 
kitartással veszi az akadályokat, tanu-
lás mellett dolgozik és okos tanácsokkal 
látja el a Moldvából érkező újonc csángó 
diákokat. 

A Magyar Állam komoly támoga-

tást nyújt a magyar nyelv oktatásához 
Moldvában, ahol három helyszínen 
az RMPSZ felügyelete mellett elindult 
az óvodák fejlesztése is, hogy a csán-
gó gyermekek még az iskolába kerülés 
előtt megtanulják anyanyelvüket. Ez az 
út eleje és örvendetes előrelépés, hogy 
szeptembertől az előkészítős diákok szá-
mára biztosított állami ösztöndíj 45.000 
Ft-ra emelkedett, így nagyobb esélyük 
van eljutni az út végére. Fontos változás, 
hogy a határon túliak továbbtanulásával 
foglalkozó szervezeteket átalakították, 
az oktatás szakmai irányítását az ELTE 
végzi. A továbbtanuláshoz benyújtott 
pályázatok határidejének betartását 
nagyon szigorúan veszik. A csángók 
számára évente hat helyet biztosítanak 
(idén kettő lett betöltve), a fennmaradó 
helyeket más határon túli hallgatónak 
adták.

A határon túli előkészítős diákok és 
egyetemisták számára fenntartott Kuni-
gunda utcai Márton Áron kollégiumot 
jelenleg felújítják, így az egyetemisták 
idén ősztől az ELTE nagytétényi kollégi-
umában kaptak elhelyezést. Előkészítős 
hallgatóink az ELTE Rumbach Sebes-
tyén utcai kollégiumában laknak.

A Magyarországon továbbtanuló 
csángó diákok megsegítésére a múlt 
évben rendelkezésünkre állt a Köztár-
sasági Elnöktől, Áder János úrtól kapott 
támogatás, amivel közlekedési költsége-
iket, oktatási eszközeiket és kulturális 
programjaikat támogattuk. Ilyenek vol-
tak például a Művészetek Palotájában a 
V4 Operettgála, a Várkert Bazárban az 
Állami Népi Együttessel a Magyar Rap-
szódia, a Misztrál koncert meghallgatá-
sa, stb. Szeretnénk ebben a tanévben is 
hasonló színvonalú programokat szer-
vezni a diákoknak, elsőnek szerepel a 
Recirquel magyar társulat egyik műso-
rának megtekintése és az újonnan meg-
nyílt Szépművészeti Múzeum megláto-
gatása.

Terveink között szerepel, hogy az itt ta-
nuló diákokat és a már végzetteket bevon-
juk Egyesületünk munkájába, a Kereszt-
szülő mozgalom felélénkítése érdekében, 
hiszen ők azok, akik a mi támogatásunk 
sikerességének alanyai és személyükben a 
Keresztszülő mozgalom eredményességét 
képviselik, bizonyítják. 

Toroczkay Katalin,
KEMCSE alelnök, gajdári falugazda, 

Egyetemistákat Támogató Csoport 
vezetője

A moldvai csángómagyar gyerekek közül azok, akik a Moldvai 
Csángómagyar Oktatási Programban tanulják a magyar nyel-
vet az iskolában és utána a magyar házakban,  sokan eljutottak 
a magyar felsőoktatásba. 

Fókuszban a továbbtanulók

Petrás Róbert, Kaszap Johanna, Kőne Emma, Solomon Annamária
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Nehéz elhinnem, hogy ez már a hatodik. Olyan jó itt évről-évre találkozni. Össze-
gyűlni, beszélgetni, s ami a legfontosabb: gyönyörködni egymás táncaiban. Emlé-
kezni, csodálkozni, s tanulni. Sokat tanulni. Hallgatni az öregek beszédét, érteni 
mi volt azelőtt. Látni a gyermekek arcát, s észrevenni azt, ahogy lábukba költözik 
a múlt. Mert itt még élő a néphagyomány, bár az öregecskékkel majdnem odave-
szett. Ahogy tanulunk, s tanulnak egymástól, úgy lüktet, fejlődik, s virágzik ki ez a 
fesztivál is. Lassan eltűnnek a modern virágmintás ingek. Lassan egyformák lesz-
nek a tulipánok. A trunkiaknál az idén már a bocskorok is előkerültek az „Adidas” 
helyett. Jó itt lenni, s jó tudni, hogy van ez a találkozó. Köszönet érte a Moldvai 
Csángómagyarok Szövetsége tagjainak, akik már harmadik éve sajátjuknak érzik, és 
szervezik a rendezvényt, s nagy köszönet Paula Ghiurnak, aki áldozatos munkával 
ápolja a hagyományokat Trunkon. Ha Isten megsegít, jövőre ugyanekkor, ugyanitt!

Dobozi Róbert, trunki falugazda

Az idén Virágszombaton már második alkalommal tartották meg a találkozót, amely egy régi hiányt pótol, mivel a moldvai nép 
sokak által csodált archaikus imádságai, népénekei az oktatási programból tavalyig kimaradtak. A somoskai születésű Benke 
házaspár: Paulina és Pável, ezekkel már a bölcsőtől kezdve töltekezett, ezért elhatározták, majd megszervezték, hogy az énekeket, 
imákat a többi falu tagjaival együtt egy közös találkozón felelevenítik, és ezzel hagyományt teremtenek. A múlt évi találkozó is 
sikeres volt, ezen felbuzdulva az idén még nagyobb lelkesedéssel ké-
szültek erre a szervezők és a falvak küldöttei. A kultúrházat szépen 
feldíszítették, úgy várták a vendégeket. A felejthetetlen esemény ma-
gyar imával kezdődött, barátságos és családias hangulatban telt el, a 
megjelenteket a helyi pap és a polgármester magyarul köszöntötte. 
Lujzikalagorból eljött Csernik Mária, tőle gyűjtötte az Aranymiatyánk 
moldvai változatát Jáki Sándor Teodóz atya

A többnyire nagyböjti imádságok, énekek szomorú hangulatát a klé-
zsei, somoskai, pokolpatai gyerekek vidám (Legyetek jók, ha tudtok) 
dala, valamint a kicsik szívbéli éneke oldotta fel, ezekkel zárult az ösz-
szejövetel. Másnap befejezésképpen még részt vettünk a barkaszente-
lésen (pimpószentelésen) is. 

Nagy Erzsébet, gajdári falugazda

Klézsén 2018. október 27-én ismét megrendezték az immár hagyományossá vált balladaéneklő 
találkozót. A rendezvényt Istók Péter klézsei polgármester nyitotta meg. Elmondta, hogy na-
gyon büszke arra, hogy ezt az évente tartott összejövetelt a budai és klézsei asszonyok szervezik, 
néne Viktori vezetésével. Ebben az évben már a nyolcadik alkalommal ünnepelhettek együtt 
és reméli még sokszor lesz alkalmuk erre. A termet az önkormányzat bocsátotta rendelkezésre. 
Kellemes meleg volt, senki sem fázott, ami a korábbi alkalmakkor bizony többször is előfordult.

A Csángó Himnusz elénekelése után került sor a fellépésekre. Néne Viktori konferált végig. 
Ez a találkozó volt az eddigiek közül a legszínvonalasabb, állapítottuk meg a zsűrivel közösen, 
amelynek tagjai: Péterbence Anikó, Fábri Géza, Fábri Ivánovics Tünde voltak. Megközelítőleg 
hatvanan léptek fel, akik részben egyénileg, részben csoportosan énekeltek. 

Érdekes és örömteli jelenség tanúi lehettünk, nevezetesen annak, hogy egyes családokból 
több generáció is együtt énekelt, ami azt jelenti, hogy a fiatalok viszik tovább a hagyományokat. 
Mint máskor is, most is minden fellépő kapott valamilyen ajándékot a rendezvény végén. A 
KEMCSE ajándékát, egy focilabdát, idén Ruszu Lucsián Mihály forrófalvi kis legény kapta meg. 
A műsor befejezése után az elmaradhatatlan csángó geluska volt ebédre, este pedig mindenki 
örömére fergeteges táncház volt.

Felföldi Elek, budai falugazda

Idén is volt Tánc- és Hujjogató Találkozó Trunkon 

„Aranymiatyánk” szentének- és imatalálkozó Somoskán

VIII. Szályka Rózsa balladaéneklő találkozó
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Örömmel tölt el bennünket, hogy 2018-ban is sikerült, immár 12.-
ik alkalommal vendégül látnunk a moldvai Lészped község isko-
lásait. A szokásosnál is több nehézséggel kellett megküzdenünk, 
hogy 10 gyermek Mihály Annamária tanító nénivel eljusson 
hozzánk. A gyerekek tartalmas 2 és fél napot töltöttek Gödöllőn, 
majd a zánkai Erzsébet táborban voltak 5 felejthetetlen napon át. 

A máriabesnyői lakóparkban megalakult Incső Egyesület 
örömmel vállalta, hogy közreműködik a csángó gyerekek nya-
raltatásával kapcsolatos városi hagyományok folytatásában. 
Így váltak befogadó szülőkké és a programok szervezőivé a 
lakópark egykori, és jelenlegi családjai. A családokkal töltött 
időn túl a csángó gyerekek sétát tettek városunkban. Este egy 
kis ünnepléssel, műsorral, énekkel kedveskedtek a befogadó 
családok, amelyet a lészpedi gyerekek saját műsorukkal tettek 
színesebbé. Este Mihály Annamária tanító néni tartott egy kis 
előadást minden érdeklődőnek a csángókról, Lészpedről, és az 
ott élő gyermekek és családjaik életéről, továbbá a moldvai ma-
gyar oktatás helyzetéről. A másnap budapesti látogatással telt. 
Jártunk az Állatkertben, a Hősök terén, a Vajdahunyad várban, 

a Széchenyi fürdőben és a kisföldalatti vasúton. Este ismét a la-
kóközösség várta a gyerekeket egy közösségi kerti mozival. A 
záró program hagyományosan a vasárnapi szentmise volt, ahol 
a csángó gyerekek népviseletben énekeltek. A máriabesnyői 
Nagyboldogasszony Bazilika hívei nagylelkű adakozással járul-
tak hozzá a gyerekek zánkai nyaralásának költségeihez.

A program nem valósulhatott volna meg a Gödöllői Érték-
védő Közhasznú Egyesület és Gödöllő-Incső Lakóközösségért 
Egyesület közreműködése és Kovács Mátyás pécsi vállalkozó 
nagyvonalú támogatása nélkül, aki biztosította a gyermekek 
utaztatásának költségeit. 

Büttner Sarolta, KEMCSE programkoordinátor

Már hatodik éve táborozunk együtt a 
Németvölgyi Általános Iskola diákjaival 
Szántódon. Minden évben valami újjal, 
valami mással rukkolnak elő a tanárok. 
Az idén Afrika volt a mottója az egész 
hétnek. Készítettünk afrikai maszkot, 
hozzá afrikai szoknyát, amit aztán egy kis 
tánccal be is mutathattunk. Az idén sem 
maradtak el a sportversenyek, a tollas- és 
a pingpong-bajnokság. Remek időnk volt 
a fürdésre, sétahajókázásra, bár a víz az 
elején elég hideg volt. A tábor egyik fény-
pontja a kirándulás volt a Kereki Balatoni 
Madárparkba. Szebbnél szebb papagájo-
kat, teljesen fekete kakasokat, de hófehér 
pávát is láttunk. Ezután következett a 
Balatonföldvári Kilátó, ahol versenyez-
ve szaladtunk fel a negyedik emeletre. 
Az igazi meglepetés a Zamárdi Kaland-
park volt. Fantasztikus élmény volt, s 
másnapra mindenkinek olyan izomlá-

za lett, hogy alig tudtunk mozogni. 
A napot az esti táncház zárta, ahol 
Péterbencze Anikó és Máté fia tanítot-
ta az itteni diákoknak a moldvai tán-
cokat. Toroczkay Kati néni, a KEMCSE 
alelnöke is meglátogatott bennünket. Azt 
mondta, hogy nem tudta megkülönböz-
tetni a csángó gyerekeket az itteniektől, 
annyira összeolvadtunk egy közösségbe. 
Sok mindenről írhatnánk még, az esti 
kártyapartikról, a kellemes beszélgeté-

sekről, ami, ha nem ment magyarul, ak-
kor ment angolul vagy éppen románul, 
a lényeg az, hogy megértettük egymást, 
egy közösséggé formálódtunk. Köszönet 
mindenkinek, aki hozzájárult felejthetet-
len nyaralásunkkhoz.

A diószéni és a trunki táborozók

Élménybeszámoló Szántódról

Minden évben táborok tucatjait szervezik meg a moldvai magyar oktatás tanárai és 
a keresztszülők. Máig kérdés az, hogy a szülőföldön, Erdélyben vagy Magyarszágon 
hasznosabb, gazdaságosabb táborokat szervezni. Mindegyik mellett szólnak érvek 
és ellenérvek. A legnyomósabbak talán az anyagiak, így történhetett, hogy néhány 
eddig sikeres magyarországi látogatás idén elmaradt. A magyarországi és erdélyi 
gyerekekkel való közös nyaralás mellett szól azonban a hatékonyabb nyelvtanulá-
si lehetőség. Akárhová billen is a mérleg nyelve, a legfontosabb az, hogy évek óta 
csángómagyar gyerekek tucatjai tudják élvezni a közös táborozás, nyaralás öröme-
it, ez mindnyájunk érdeke és törekvése, 

Lészpedtől Gödöllőn át Zánkáig

Sok száz csángómagyar gyerek nyaralt idén is 
Oktatási helyszín Hol?
Csángó Továbbtanulók 
Közössége

Nagykovácsi

Csángó Továbbtanulók 
Közössége - Csíkszereda

Lábnik- Ifjúsági Tábor

Csángó Továbbtanulók 
Közössége - Csíkszereda

Csíkszereda-Felkészítő 
tábor a kilencedikesek 
számára

Csík Lábnyik
Csík Lábnyik
Csík Lábnyik
Csík Zánka
Csík Nagykovácsi kastély
Dumbravén Magyarország  

különböző települései

Dumbravén Nagykovácsi
Dumbravén Békésszentandrás
Dumbravén Zánka
Forrófalva Budapest- Balatonakali
Forrófalva -Nagypatak Sátoraljaújhely
Forrófalva, Nagypatak Nagypatak, Parajd
Lábnyik Balaton és Budapest
Lészped- Rácsila Balatonlelle-Gödöllő
Lészped- Rácsila Zánka
Magyarfalu Tata, Magyarország
Pusztina Pusztina
Pusztina Pusztina
Pusztina Velence
Trunk / Diószén (Balaton) Szántód
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Magyarfaluban mintegy 110 gyermek ma már heti 5 órában 
az iskolában is tanul írni és olvasni magyarul. A magyar fog-
lalkozásokon teljesen fakultatívan vesznek részt a gyerekek. 
Azok, akik mindig megjelentek, nyáron jutalomtáborban ré-
szesülnek. Fontosnak tartjuk azt, hogy minden évben legalább 
egyszer az Anyaországban táboroztathassuk a gyerekeket. A 
magyar környezet hatására néhány nap után automatikusan 
átállnak és csak a magyar nyelvet használják. 

 A tatai Pálinkás Zoltánnak és feleségének, Pálinkásné Zsu-
zsának, a magyarfalusi keresztszülőknek és a tatai csapatnak 
köszönhetően meghívást kaptunk egy hétnapos táborozásra. 
Tatán a gyerekek családoknál voltak elszállásolva, akik gazdag 
programot állítottak össze számukra. Volt sok játék, strandolás, 
séta az Öreg tó körül, közös sárkányhajózás, városnézés, tan-
ösvény látogatás. Esztergomban városnézés, bobozás, és a Golf 
Klubban ismerkedés a golfozás alapjaival, és jártunk a kaland-
parkban is. Egy napot Tatabányán töltöttük, Környén este fel-
léptünk. Pénteken közös táncházzal zártuk a napot, ahol mold-
vai zenét játszott a Cserszömörce zenekar. Szombaton reggel a 
Máltai Szeretet Szolgálat adományait vehettük át, minden gye-
rek egy rend öltözetet választhatott magának. Az utolsó napot 
a templomokban való énekléssel töltöttük. Köszönjük szépen a 
helyi plébánosoknak, hogy befogadtak minket. 

Felejthetetlen élmény volt a tatai táborozás. Nagyon közeli 
kapcsolat alakult ki a gyerekek és a családok között. Nagyon 

sokat tanultak a gyerekek és sokat fejlődött a nyelvállapotuk 
is. Egy új világ nyílt meg a gyerekek előtt, láthatják azt, hogy 
az Anyaország támogat minket, és valóban létezik egy ország, 
ahol csak magyarul beszélnek. Hazafele mindenki az élmé-
nyeiről beszélt, jó volt hallani, hogy csak magyarul beszélnek 
egymás között.

A pápai táborozás is tele volt élményekkel a Joó tón való halá-
szással, a Várkert fürdőben való fürdőzéssel, a bowlingozással, 
a veszprémi állatkert, a pápai Eszterházy kastély meglátoga-
tásával. A legózás öröme, a balatoni fürdés, valamint a közös 
bográcsozás, grillezés felejthetetlen szórakozás volt tanítvá-
nyaink számára.

Köszönet minden támogatónak az élményekért, 
 Kiss Annamária és Kiss Csaba, magyarfalusi tanítók 

A lábnyiki gyerekek 18 fős csoportja Kilyén Melánia és Kilyén 
Barni tanárokkal, fárasztó 16 órás út után érkeztek meg Balaton-
szepezdre a Belváros-Lipótváros önkormányzatának táborába. 

Bár a táborban több sportolási lehetőség is van – focipá-
lya, röplabdapálya, asztalitenisz, a lábnyiki gyermekeknek az 
úszás, pancsolás, vízibiciklizés, vízbe ugrálás egész napot ki-
töltő időtöltés volt. Szívük szerint az ebédet és a vacsorát is a 
strandon költötték volna el. A vízi élvezeteket több kirándulás 
is váltotta. A gyermekek jártak a balatonedericsi Afrika Park-
ban. Megnézték a keszthelyi Festetics kastélyt. Ellátogattak 
Zánkára, ahol a csúszdázáson és a szokásos vízi programokon 
túlmenően egy hajókiránduláson is részt vehettek. Vitorláson 
szelni a Balaton habjait egy olyan gyermeknek, aki még folyót 
sem nagyon látott, nagyon nagy élmény. A kemenesi Vulkán-
parkban a tanárok egy rendkívüli nyári „földrajzórát” tartot-
tak, majd a csoport megnézett egy, a magyarság múltját, szo-
kásait bemutató programot a Balatonfelvidéken. Ez betudható 
nyári „történelemórának”.

Nem maradt most sem el a Vasárnapi Mise a balatonsze-
pezdi katolikus templomban. A mise után a gyermekek eléne-
keltek néhány Mária éneket és a Csángó Himnuszt. A híveket 
most is nagyon megindította ez a rövid műsor. 

Július 12-én és 13-án a csoport átköltözött a Budafok-Tétény 
Önkormányzat táborába ahol a Rózsakert református iskola 
tanulóival közösen nyaraltak két napot. A közös tartózkodás 
csúcspontja az a zenés, táncos program volt, amelyet a gyerme-
kek adtak magyarországi társaiknak és a tanároknak. A mű-
sort követő táncház megkoronázta itteni tartózkodásukat. Bu-
dapesten a Budafok-Tétény Önkormányzatának támogatásával 

még megnézték a fővárost egy dunai hajókirándulás keretében, 
majd a Tropicáriumban töltöttek egy csodálatos délutánt.

A tábort nehéz összegezni! Annyi csodálatos programot 
sikerült megszervezni és élményt sikerült szerezni a gyerme-
keknek, hogy felsorolni is nehéz volt. Ezek a programok egész 
biztosan sokat nyújtanak a gyermekeknek, de ami ennél is fon-
tosabb, magyarságtudatuk változása. Ők már otthon románul 
beszélnek és egyre távolabb kerülnek tőlük magyar gyökere-
ik. A táborozás során észre lehet venni, hogy egymás között is 
kezdenek magyarul beszélni. Magyar nyelvtudásuk rengeteget 
fejlődött a keresztszülőkkel, magyarországi gyerekekkel való 
találkozások kapcsán. Megerősödött magyarságtudattal tér-
nek haza Moldvába, Lábnyikba. Biztos, hogy ezeknek a tábo-
roknak is köszönhető, hogy a Csíkszeredában jelenleg magyar 
nyelven továbbtanuló gyermekekhez idén négy új nyolcadikot 
végzett leány csatlakozik. Köszönet: a Belváros-Lipótváros, 
Budafok-Tétény Önkormányzatának és a keresztszülőknek a 
személyes részvételért, a pénzügyi hozzájárulásért!

Csongor Attila, lábnyiki falugazda 

Magyarfalusiak Tatán és Pápán

Lábnyiki gyerekek vakációja
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Szervezet Működési területe Telefon v.
Villámlevél Honlap Bankszámlaszám

RMPSZ
Romániai Magyar 
Pedagógusok Szövetsége

Tevékenységét önállóan szervező és kifejtő, 
politikai csoportérdekeknek semmilyen formában 
alá nem rendelő civil szervezet, melynek célja a 
magyar tannyelvű oktatásban érintettek érdeke-
inek képviselete és a magyar tannyelvű oktatás 
minőségi fejlesztése.

rmpsz@rmpsz.ro www.rmpsz.ro/web

Keresztszülő program www.rmpsz.ro/web2

AMMOA

A Moldvai Magyar 
Oktatásért 
Alapítvány

Az oktatási program magyarországi és erdélyi 
támogatásait gyűjti össze és juttatja el a programot 
koordináló szervezet (RMPSZ) részére

36/20/5647055
ammoa@csango.eu www.csango.eu

OTP, 11742173-20154778-00000000 (HUF)
Nemzetközi bankszámlaszám: IBAN: HU76 
11742173-20154778-00000000 (HUF)
BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB
Bankszámlaszám Romániában: 
RO13OTPV300000766374RO01 (RON) 

Az AMMOA közhasznú alapítvány, így jogosult adókedvezmény igénybevételére szolgáló adóigazolást kiállítani cégek és egyéni vállalkozók 
részére, valamint az SZJA-ból a civil szervezetek részére felajánlható 1% fogadására. Az alapítvány számlaszáma: 18710209-1-43

KEMCSE
Keresztszülők a Moldvai 
Csángómagyarokért 
Egyesület

A keresztszülők közössége +36 20 564 7055
ammoa@csango.eu www.keresztszulok.hu Raiffeisen bank, 12011265-00160103-

00100008 (HUF)

Szervezeteink elérhetősége

Immár 11 éve, 2007-től, mély hitük iránti tisztelettel igyekszünk 
segíteni a moldvai magyarokat. Fontos események történtek ebben 
az évben is, ahol megpróbáltuk csoportunkat jelenlétünkkel képvi-
selni. A kezdetektől fogva szorosan együttműködünk dr. Nyisztor 
Tinkával, az MCSMSZ vallási felelősével. 

2018. március 16-án húsvéti időben pénteken Budapesten Pest-
szentlőrincen a XVIII. kerületi Batthyány Lajos utcában a Munkás 
Szent József templomban közös keresztutat tartottunk a határon 
túli magyarokért és a csángó magyar családokért Tampu-Ababei 
József atyával.

2018. május 2-án, Szent József ünnepén, Budapesten a Szent Anna 
réten a Fatimai Szűzanya jelenésének emlékére, szentmisét tartottak 
a Szűzanya szobrának megkoronázásával. A szentmisén részt vett és 
énekelt Nyisztor Tinka a pusztinai asszonyokkal. 

2018. augusztus 13-án Pusztinában délután magyar mise volt. 
Meghívást kapott a budapesti Wekerlei templom 50 fős kórusa, akik 
a misén énekeltek és a mise után koncertet tartottak a pusztinai 
templomban.

2018. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén a Kacsikai 
búcsúban magyar nyelvű szentmisét tartott Berszán Lajos 
gyimesfelsőloki plébános. 

2018. október  7-én az Isten Vándora, Regőczy István atya, a csán-
gók támogatója születésének 103. évfordulóján, emlékmisét tartot-
tak Budapesten a Kútvölgyi Kápolnában, amelyen részt vett Puszti-
nából Nyisztor Tinka is a pusztinai 
asszonyokkal.

2018. október 7-én vasárnap Buda-
pesten a XVIII. kerület Kossuth La-
jos téri templomban Tampu-Ababei 
József atya tartott szentmisét az ün-
neplő csángómagyar családoknak.

2018. október 13-tól ötnapos za-
rándoklatot tartott Bogdán Tibor, 
a Lakatos Demeter Csángómagyar 
Kulturális Egyesület szervezésében. 

Az útvonal Csíksomlyó-Gyimesbükk-Pusztina-Ma gyar-
falu-Csíksomlyó volt. Gyimesbükkön Solomon atya tartott 

magyar nyelvű szentmisét, Magyarfaluban 
pedig Berszán Lajos atya tartott magyar 
szentmisét. Pusztinában, Szent István temp-
lomában, Nyisztor Ilona énekelte az „Ó Szent 
István dicsértessél” és a „Boldog asszony 
anyánk” énekeket. 

A Gyimesbükki Kürt újság írta, hogy csat-
lakoztak a mozgalomhoz, amelyen egymillió 
gyermek imádkozta a rózsafüzért 2018. ok-
tóber 18-án 10 órakor. 

Szentes László, Vallási csoport vezető 

Nagy esemény, hogy  a 
moldvai csángómagyar 
Antal Veronikát boldoggá 
avatták. A szertartás 2018. 
szeptember 22-én a szülő-
falujában történt. A feren-
ces harmadrendi, 23 éves 
Antal Veronikát 1958-ban 
ölték meg. Vértanúként 
halt meg, a bérmálási 
szentmiséről hazatérőben, 
a tisztaságát védve. Veronika látszólag nem csinált 
semmi rendkívülit az életében, „csak” ragaszkodott az 
Istenéhez és ahhoz a hivatáshoz, mellyel teljesen átadta 
magát neki. Elvehettek tőle mindent, még a csodálatos 
magyar anyanyelvét is, de egyet nem adott: a tisztessé-
gét. Mert Antal Veronika a tisztesség szentje. A mold-
vai magyaroknak immár van égi közbenjárójuk. 

Vallási csoportunk Boldoggá avatták 
Antal Veronikát
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A csángómagyar gyermekek számára a magyar nyelv hatéko-
nyabb gyakorlásához, a moldvai társaikkal való kapcsolattar-
táshoz feltétel a könnyű, gyors és lehetőleg olcsó mobilitás. 

Keresztszülőként és mint Bahána, Somoska, Szitás és Újfalu 
falugazdája, évekkel ezelőtt felvetettem egy kisebb busz beszer-
zésének szükségességét a Bákó környéki régió számára. E célra 
cégem: a Rébay Mérnökiroda Bt., 2017 júliusában 1,5 millió fo-
rintot adományozott a KEMCSÉ-nek. Ennek felhasználásával 
2018 tavaszán egy 9 fős Ford Transit kisbuszt szereztünk be és 
átadtuk az időközben megalakult Somoskai Kulturális Egye-
sületnek, amely alkalmas volt fogadására és a kitűzött feladat 
vállalására. 

A busz beszerzésében a Pápai Önkormányzat és a pápai Csá-
szár Autószerviz Kft. tulajdonosa vállalt közreműködést, és így 
egy valósnak elfogadható 164.233 futás-kilométerű, megtekin-
tett, jó műszaki állapotú, 2,5 millió forint piaci árú járműhöz 
sikerült hozzájutnunk. Tényleges vételárát – 1,5 millió forintot 
– a KEMCSE a Somoska Kulturális Egyesületnek kifizetett. A 
somoskaiak a gépkocsit már be is üzemelték, hiszen azóta már 

Győrbe és több moldvai fellépésre, rendezvényre szállítottak 
résztvevőket. Szeretnénk, ha a jármű a moldvai csángómagyar 
gyermekek egymás közti jobb kapcsolattartását, testi-lelki 
gyarapodását szolgálná. 

Rébay Lajos Bahána, Somoska, Szitás és Újfalu falugazdája

Keresztszülő programunk egyik legfontosabb eseménye az az 
évenkénti összejövetel, amelyre 2018-ban tizenkettedik alka-
lommal került sor. 

A találkozót megelőzően este az AMMOA és a KEMCSE ün-
nepi vacsorán látta vendégül a moldvai tanárokat és az egyesület 
támogatóit. A találkozót Jolanda Willemse, a KEMCSE elnöke 
nyitotta meg, majd köszöntette vendégeket a Németvölgyi Ál-
talános Iskola igazgatónője, Dimanopulosz Andrea és a moldvai 
Budából érkezett kislányok énekkara. Ezt követően a Romániai 
Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke, Burus Siklódi Bo-
tond beszámolt a moldvai magyar oktatási program helyzetéről. 

Véleménye szerint sokat fejlődött az elmúlt években az oktatás 
szervezettsége Moldvában, de a tanárhiányt nagy problémának 
tartja. Miközben a fizetések emelkednek, a tanárok létszáma 
csökken. Ezután az AMMOA elnöke, dr. Legeza László örömmel 
számolt be arról, hogy Magyar Kormány továbbra is támogatja 
a moldvai magyar oktatási programot, így az RMPSz szakmai 
irányításával, és a keresztszülők anyagi hozzájárulásának, sze-
mélyes kapcsolatainak is köszönhetően biztos alapokon áll a 
moldvai magyar oktatás. Nagy lépés lehet a magyar nyelvű ok-

tatás fejlesztésében a Magyar Kormány által meghirdetett óvo-
daprogram, amely a Csángóföldet kiemelten érinti.

Az első körben három településen épülne új, korszerű óvoda. 
Hat új játszótér építését is tervezik.

Márton Attila, a moldvai oktatási program koordinátora, 
néhány szóban bemutatta az új tanárokat, megköszönte és 
kérte a keresztszülők támogatását. A következőkben a finn dr. 
habil Petteri Laihonen előadást tartott kutatómunkájáról. Vé-
gezetül a tanárok és a keresztszülők a falvanként kijelölt osz-
tálytermekben, amolyan jelképes „szülői értekezlet” keretében 
személyesen megbeszélhették keresztgyermekek tanulmányi 
előrehaladását.

A találkozóra az esti Csángó Bál tette fel a koronát, nagysze-
rű előadásban, szórakozásban volt részünk.

Büttner Sarolta, program koordinátor
Fotó a találkozóról: Prekrit Judit

Kisbuszt adományoztunk Somoskának!

Ebben az évben  is találkoztak a keresztszülők és a tanárok 

Szervezet Működési területe Telefon v.
Villámlevél Honlap Bankszámlaszám

RMPSZ
Romániai Magyar 
Pedagógusok Szövetsége

Tevékenységét önállóan szervező és kifejtő, 
politikai csoportérdekeknek semmilyen formában 
alá nem rendelő civil szervezet, melynek célja a 
magyar tannyelvű oktatásban érintettek érdeke-
inek képviselete és a magyar tannyelvű oktatás 
minőségi fejlesztése.

rmpsz@rmpsz.ro www.rmpsz.ro/web

Keresztszülő program www.rmpsz.ro/web2

AMMOA

A Moldvai Magyar 
Oktatásért 
Alapítvány

Az oktatási program magyarországi és erdélyi 
támogatásait gyűjti össze és juttatja el a programot 
koordináló szervezet (RMPSZ) részére

36/20/5647055
ammoa@csango.eu www.csango.eu

OTP, 11742173-20154778-00000000 (HUF)
Nemzetközi bankszámlaszám: IBAN: HU76 
11742173-20154778-00000000 (HUF)
BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB
Bankszámlaszám Romániában: 
RO13OTPV300000766374RO01 (RON) 

Az AMMOA közhasznú alapítvány, így jogosult adókedvezmény igénybevételére szolgáló adóigazolást kiállítani cégek és egyéni vállalkozók 
részére, valamint az SZJA-ból a civil szervezetek részére felajánlható 1% fogadására. Az alapítvány számlaszáma: 18710209-1-43

KEMCSE
Keresztszülők a Moldvai 
Csángómagyarokért 
Egyesület

A keresztszülők közössége +36 20 564 7055
ammoa@csango.eu www.keresztszulok.hu Raiffeisen bank, 12011265-00160103-

00100008 (HUF)
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NAPUTÁNJÁRÓ az AMMOA és a KEMCSE időszakos kiadványa, XII. évfolyam, 16. szám, 2018. december 
Kiadja: A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány, 1126 Budapest, Böszörményi út 20-22., ammoa@csango.eu, www.csango.eu, www.keresztszulok.hu

Felelős kiadó: dr. Legeza László és Joanda Willemse • Felelős szerkesztő: Pákozdi Judit • Munkatárs: Albertné Révay Rita és László Ildikó
Tervezés: Dávid Szabolcs • Nyomás: Alpha Vet Székesfehérvár 

A Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület tevékenysége és egyes programjai a Miniszterelnökség, 
a Nemzeti Együttműködési Alap és az Emberi Erőforrás Alapkezelő támogatásával valósulnak meg.

Pusztinán a Magyar Házba délutánon-
ként járnak magyar nyelvű foglalkozások-
ra a gyermekek. A román tanítási nyelvű 
általános iskolában is van magyar órájuk, 
ezt egészítik ki a délutáni órák, amelyeket 
a 2017/2018-as tanévben én tartottam. 
Magyar anyanyelvi környezetet biztosít 
a ház a születéstől egészen a felnőtt korig, 
hiszen nem csupán a 6-14 éves gyerme-
kek, hanem bölcsődés, óvódás korúak és 
felnőttek is járnak ide magyar nyelvet ta-
nulni. A helyi magyar közösség számára 
számos délutáni és szabadidős program is 
elérhető a Magyar Házban. Az egyesület 
és a helyi pedagógusok is mindent meg-
tesznek azért, hogy a magyar nyelv hasz-
nálata az itt lakó csángómagyarok számá-
ra természetessé váljon. 

Pusztina Bákó megyében, román nyel-
vi többségű környezetben található, ily 
módon adódik, hogy a gyermekek itt, a 
megyében tanulnak tovább. Közel van, a 
szülők úgy érzik, hogy biztonságos távol-
ságba engedik el a gyermekeiket. Annak 
érdekében, hogy az erdélyi továbbtanulá-
si lehetőségek iránti kedvet felébresszük, 
egy támogatást nyert egy pályázatnak 

köszönhetően, az egyesület ebben az év-
ben két alkalommal is pályaorientációs 
kirándulást szervezett Erdélybe. A kirán-
dulások célja az volt, hogy megismerjék a 
magyar nyelven történő továbbtanulási 
lehetőségeket, valamint az ott szerzett 
élmények erősítik a magyar identitás ki-

alakulását is. 2018. június 10-én Csíksze-
redába látogattak a gyermekek, október 
7-én pedig Kézdivásárhelyre. Mindkét 
helyszínen helyben tanuló fiatalokkal, 
ifjakkal találkoztak, akik személyes él-
ményeiket mesélték el nekik. Csíkszere-
dában több, Moldvából (Pusztinából is) 
érkező diák is tanul, ők alkotják a Csán-

gó Továbbtanuló Közösséget. A kirándu-
lás részeként ellátogattak Madéfalvára, 
a „fészekbe” is, énekeltek az Emlékmű 
mellett, és közös koncertet adtak a helyi 
énekkarral. A kézdivásárhelyi kirándu-
lás alkalmával Zabolán is jártak, ahol 
a csángó múzeumot ismerhették meg. 
Mindkét helyszínen rövid ízelítőt adtak 
hagyományos énekeikből, táncaikból. 

A csíkszeredai kiránduláson mun-
kánkat Ferencz Gabriella, a Csángó To-
vábbtanulók Közösségének a vezetője, 
segítette. Kézdivásárhelyen Kis Emese, a 
Bod Péter Tanítóképző Líceum pedagó-
gusa, segített a szervezésben. Program-
ban és élményben dús napot tölthettek 
együtt a Pusztinából érkező gyermekek, 
ifjak, és felnőttek.

Kirándulásainkat folytatni szeret-
nénk. Abban bízunk, hogyha a gyerme-
kek és a családok megismerik Erdélyt, 
megismerik tágabb környezetüket, és 
ezáltal minél hamarabb tudnak tájéko-
zódni a továbbtanulási lehetőségekről, 
akkor, egyrészt felébred a tudás iránti 
vágyuk, másrészt nagyobb számban ér-
keznek majd csángó továbbtanuló gyer-
mekek a székelyföldi középiskolákba.

Többször meg kell még tenni a Mold-

vából, Gyimesen át, Erdélybe vezető utat, 
sokat kell még a gyökerekről beszélget-
ni, hogy a történelem észlelhetővé, majd 
átélhetővé, később pedig akár életutat 
meghatározó erővé váljon a fiatalok szá-
mára. 

Bathó Éva, KEMCSE vezetőségi tag, 
volt pusztinai tanár

Pályaorientációs kirándulások 
A „Pusztinai Házért” Egyesület szervezésében, a pusztinai 
gyermekek ebben az évben két alkalommal vettek részt  
pályaorientációs kiránduláson Erdélyben. 
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Moldvai Csángómagyar Oktatási Program  
2018/2019-es tanév

Hónap V H K Sz Cs P Sz 

Szept. 
2018 

2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 

30 1 2 3 4 5 6 

Okt. 
2018 

7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31 1 2 3 

Nov. 
2018 

4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 1 

Dec. 
2018 

2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 

30 31 1 2 3 4 5 

Jan. 
2019 

6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 1 2 

Febr. 
2019 

3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 1 2 

Márc. 
2019 

3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 

31 1 2 3 4 5 6 

Ápr. 
2019 

7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 1 2 3 4 

Május 
2019 

5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31 1 

Jún. 
2019 

2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 

 

 

Programok  
Szeptember 3-7 – Tanévkezdő képzés, Lészped 
Szeptember 10 – iskolakezdés 
Szeptember 15-16 – Csángó Fesztivál, Lábnyik (MCSMSZ) 
Szeptember 23 – „Mámómtól tanultam…”, Lujzikalagor (MCSMSZ) 
Szeptember 29 –Szüreti Bál, Lészped és Pusztina 
Október 1 – május 31: „Iskola másként” program (javasolt) 
Október 12/13 – körzeti módszertani nap (ajánlott) 
Október 13 – AMMOA, KEMCSE hétvége 
Október 19-21 – Őszirózsa Népdalvetélkedő, Újszentes (Dumbrăvița) 
Október 27 – VIII. „Szályka Rózsa” Balladaéneklő találka, Buda 
Október 27 – november 4: vakáció az alsó tagozatban 
November 16-18 – Kriza János országos mesemondó, balladaéneklő 
November 10 – Csengő vers, Lujzikalagor (MCSMSZ) 
November 17 – XV. Szeret-menti Népdalvetélkedő (Magyarfalu) 
November 24 – „Elindultam guzsalyasba…” (MCSMSZ) 
December 2 – Advent első vasárnapja 
December 6 – Szent Miklós napja (Mikulás) 
December 14 – az első félévi dolgozatok megírásának határideje 
(tanfelügyelőség) 
December 22 – január 13: téli vakáció 
Január 18-19 – körzeti módszertani nap (ajánlott) 
Február 1 – MCSOP félévzáró beszélgetés, Lészped 
Február 2 – 10: félévi vakáció 
Február 22-23 – keresztszülő-toborzó (Magyarország) 
Február 23 – Csángó Bál, Budapest (SYMA csarnok) 
Március 2 – MCSOP magyar tantárgyverseny (helyi szakaszok) 
Március 6 – Hamvazószerda 
Március 8 – Nők Napja 
Március 9 – XVI. Bákó megyei magyar nyelv és irodalom 
tantárgyverseny 
Március 16 – elővizsga a VIII. osztályosok számára (LOK) 
Március 30 – 31: – körzeti módszertani nap (ajánlott) 
Április 21 – Húsvét (április 2. húsvéthétfő) 
Április 20 – május 5: tavaszi vakáció 
Április – Mikes Kelemen országos magyar nyelv és irodalom 
tantárgyverseny () 
Április 28 – Május 4: Lakiteleki Népfőiskola 
Április 12 – Anyanyelv Ünnepe, Pusztina 
Április 13 – Aranymiatyánk Virágszombaton, Somoska 
Május 11 –  VI. Csángó Pakaleála mesemondó gyűlés, 
Május 17-19 – Moldvai Majális II. (Lészped) 
Május 17 – a második félévi dolgozatok megírásának határideje 
(tanfelügyelőség) 
Május 30 – Urunk mennybemenetele 
Június 8-9 – Csíksomlyó, pünkösdi búcsú 
Május 25 –  V. Lakatos Demeter szavalóverseny, 
Június 1 – a gyermekek napja (oktatási helyszínek) 
Június 7 – VIII. osztályosok végeznek 
Június 14 – Tanévzáró beszélgetés, Lészped 

 hivatalos ünnepek (egyházi, tanfelügyelőségi) 
 RMPSZ programok (kötelező) 
 MCSMSZ programok (nem kötelező) 
 más programok 
 vakáció 

A Moldvai Csángómagyar Oktatási Program 
2018/2019 évi eseménynaptára



A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány 
13 éve jelentős összegekkel támogatja a 
moldvai csángók magyar anyanyelvi okta-
tását. Az alapítvány főként magánszemé-
lyek, keresztszülők és vállalkozók befizeté-
seiből fedezi ennek költségeit.

Az alapítvány szorosan együttműkö-
dik a Keresztszülők a Moldvai Csán gó-
magyarokért Egyesülettel, közösen gyűjtik 
az adományokat is, mert hisznek az össze-
fogás erejében.

2008-tól lehetővé vált, hogy A Mold vai 
Magyar Oktatásért Alapítvány is fogad-
hassa az alapítványoknak felajánlható sze-
mélyi adó 1%-át. Az elmúlt években ez a 
forrás is hozzájárult ahhoz, hogy moldvai 
csángómagyarok lakta falvakban működjön 
a magyar anyanyelvi tanítás.

Kérjük, hogy 2019-ben is támogassák személyi adójuk 1%-val
a moldvai csángómagyarok magyar anyanyelvi oktatását!

1% a moldvai magyar oktatás javára

Az alapítvány adószáma: 18710209-1-43

A moldvai csángók falvaiban még ma is elképzelhetetlen, hogy két ember 
szó nélkül menjen el egymás mellett. Ha többet nem is, két mondatot biz-
tosan váltanak egymással. Tiszteletük jeléül „keresztanyának”, vagy „ke-
resztapának” szólítják egymást, függetlenül attól, van-e köztük bármiféle 
rokoni kapcsolat, vagy egyáltalán ismerik-e egymást. A csángó közössé-
gekben máig jelen van az egymásra figyelés, az együvé tartozás érzése.

Megérdemlik, hogy mi is figyeljünk erre a kis népcsoportra, érezzék, 
hogy nincsenek egyedül. Ők is a magyarsághoz tartoznak! Adjuk meg a 
lehetőséget a csángó gyermekeknek, hogy magyarul tanulhassanak, hogy 
megismerhessék a magyarság értékeit szerte a Kárpát-medencében! Ehhez 
Önnek nem kell semmi mást tennie, mint elvállalni egy moldvai csángó 
magyar kisgyermek jelképes keresztszülőségét. 

Legyen Ön is Keresztapa, Keresztanya! Váljon családtagjává a moldvai 
csángómagyarok és a keresztszülők közösségnek! 

Ha szeretne keresztszülő lenni, jelentkezzen elérhetőségeinken: 

ammoa@csango.eu • www.keresztszulok.hu • +36 20 564 7055

Legyen Ön is keresztapa, keresztanya!


