MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROK SZÖVETSÉGE
KERESZTSZÜLÕK A MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROKÉRT

EGYESÜLET

A MOLDVAI MAGYAR OKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY

Naputánjáró
A moldvai magyar oktatási program hírlevele
///. évfolyam 1. szám 2009. január 20.

Tartalom:
Tartalomjegyzék
Köszöntõ
Elsõ félévi munkánkból
Csíkszeredai továbbtanuló diákjaink
Parlamenti adomány a csángómagyaroknak
2008 karácsonya
Frumószai karácsony
V. Szeret menti Népdalvetélkedõ - Bákó
Vallási és Szociális Csoport beszámolója
A klubdélutánokról
Lészpediek a Világmisszió ünnepén
Külsõrekecsini Gyermekek Háza

1.o.
1.o.
2.o.
3.o.
3.o.
3.o.
4.o.
5.o.
5.o.
6.o.
6.o.
7.o.

Kisebbségek Estje Bákóban
Nemzeti Együvé Tartozás Napja
Faluklubok hírei
Faluklub felelõsök, elérhetõségeik
2009-re tervezett csoportos csángóföldi utak
Közös magyar-román házelnöki levél
A Háló
Aktív keresztszülõt keresünk
Moldvába is mehetnek az 1%-ok
Raktárt keresünk
Elérhetõségek

8.o.
8.o.
9.o.
10.o.
10.o.
11.o.
11.o.
11.o.
12.o.
12.o.
12.o.

Köszöntõ
Tisztelt Keresztszülõk, Támogatók!
Immár negyedik alkalommal tarthatják kezükben hírlevelünket! Ez azt jelenti, hogy az Önök által támogatott
program, a moldvai csángó gyermekek magyar oktatása töretlen lendülettel folyik.
Nehéz, ugyanakkor örvendetesen sok dolgunk volt a Naputánjáró szerkesztése közben, hiszen annyi
esemény történt a legutóbbi lapszám megjelenése óta, hogy alig gyõztünk belõlük válogatni.
Köszönjük kitartó, áldozatos hozzájárulásukat munkánkhoz! Reméljük, a jövõben is számíthatunk Önökre,
hogy ez a három szervezet továbbra is eredményesen tudjon együttmûködni céljai elérésében!
Azt mondják, a jókívánság sosem késõ, egy moldvai újévi köszöntõvel kívánunk Önöknek áldott, békés,
boldog új esztendõt:
„Adjon Isten bõ bort, bõ búzát, áldást, szerencsét, elémenetelt ez új esztendõben!”
MCSMSZ, KEMCSE, AMMOA

www.csango.ro
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Elsõ félévi munkánkból
A tanév elsõ felét zárják a moldvai tanárok és gyerekek. Az iskolai naplókba bekerült a sok „magyar” jegy, s
az iskolán kívüli foglalkozások helyszínén is a jelenléti íveken sok piros s néhány aprócska fekete pont is
összegyûlt.
Ennek a félévnek az egyik nagy elõrelépése, hogy sikerült egy új helyszínen, Szitáson is elindítani az oktatást,
és ami azóta ott történt, egymagában szimbóluma lehet nemcsak ennek a fél tanévnek, hanem az egész
moldvai oktatási program mûködésének, sokévi néha szélmalomharcnak tûnõ küzdelmünknek. Amint két
új tanárunk elkezdte a munkát a faluban, máris szépen gyarapodott a gyereklétszám, szinte mindennap jöttek
új és új érdeklõdõk az általunk bérelt kis parasztház „tiszta szobájába”. Nagy volt az örömünk, hiszen régi
álmunk vált valóra: a Tatros folyó mentén is végre tanítunk. Aztán szinte menetrend szerûen jöttek az
akadékoskodások a katolikus egyház helyi papjai, a polgármesteri hivatal, a rendõrség részérõl. Azt kérték
tõlünk, hogy azonnal függesszük fel az oktatást, mert ha nem... és itt egy hosszú lista következett. Nem
függesztettük fel az oktatást, de örömünket (miénket, a gyerekekét, a szülõkét) kicsit megtépázta a sokáig
húzódó hercehurca.
Így lépegetünk elõre mégis már kilencedik éve, idén elérve azt, hogy 20 településen taníthassunk magyarul.
Annak érdekében, hogy az idõközben nagyranõtt
szervezetünk munkája átlátható, egyszerûsíthetõ legyen,
elkezdtük a nagyobb és erõsebb helyszínek „önállósítását” is,
ami azt jelenti, hogy érdekképviseletünk, egymás segítése, a
szakmai kérdések egyben maradnak, de az oktatási
programunk mûködtethetõsége kedvéért sok tekintetben
önállóbbá kell tennünk minél többet a meglévõ 20
helyszínünk közül.
Annak érdekében, hogy a keresztszülõkhöz még közelebb
kerülhessenek tanáraink, hogy az Önök kérését, véleményét
személyesen meghallgathassuk, hogy tanáraink személyesen
mesélhessenek egy-egy helyszínrõl, a keresztszülõk
egyesületével közösen úgy határoztunk, hogy minden hónap
második szombatján a KEMCSE budapesti összejövetelein a
csángó falvakban dolgozó tanárok közül néhányan jelen lesznek. Kérem, ha tehetik, látogassanak el ezekre a
találkozókra, segítsék munkánkat észrevételeikkel, véleményükkel is.
Elõször a moldvai oktatás történetében, elkészült egy olyan tanterv, amely a mi javaslatunkra a román
Oktatási Minisztérium jóváhagyása után hivatalos eszközként segítheti a tanárokat munkájukban, illetve e
tanterv szempontjainak figyelembevételével ebben a félévben jelent meg kétkötetes szöveggyûjteményünk,
amely kimondottan csángó gyerekeknek szól, s máris használatba került.
Sok munkánk van még, hiszen még legalább 25-30 település van, ahol meg kell szerveznünk az oktatást,
esélyt kell adnunk a gyerekeknek a magyar nyelv tanulására. Én továbbra is hiszek abban, hogy akár a
gazdasági válság okozta gondokkal megküzdve sikerül megõrizni eddigi helyszíneinket, biztosítva minél
több gyereknek a lehetõ legjobb minõségû oktatást; sõt ha lehet, akkor további településeken kell
megszervezzük a magyar nyelv tanítását. Abban is hiszek, hogy Önök, diákjaink kedves támogatói, velünk
együtt kitartanak ebben a munkában, hiszen az Önök segítsége nélkül hiábavaló volna a mi munkakedvünk,
akaratunk, tanáraink nem tudnának dolgozni.
Azért is biztosak vagyunk benne, hogy nem hagynak magunkra a Kárpátoktól nyugatra lakó magyar érzelmû
emberek, mert van egy közös felelõsségünk. Ebben a tanévben ez minden eddiginél nagyobb lett: nemcsak a
helyszínek és a tanárok száma nõtt (20 helyszínen, a továbbtanuló diákjaink mellett és bákói irodánkban
csapatunk 51 fõs lett), hanem idén a magyar tannyelvû oktatásba iratkozott továbbtanulóink száma is
megugrott (80 diák számára a kollégiumi ellátást kell biztosítanunk), és ami különösen jó hír:
megszaporodtak Moldva-szerte a magyar nyelvet tanuló óvodás csoportok. A nagyokat a kollégiumban nem
hagyhatjuk magukra, hiszen kötelességünk az õ kezüket legalább 4 évig fogni, amíg érettségi oklevelet
szereznek, a kis ovisok nagy számban való jelentkezése pedig egyértelmûen jelzi a szülõk és gyerekek
növekvõ igényét, magyar nyelv iránti szomját.
Így bizakodóan kezdünk hozzá a következõ félévhez, s reméljük, hogy még több piros pont gyûl össze
mindannyiunk naplójában.
Tisztelettel, Hegyeli Attila, MCSMSZ oktatási felelõs
www.csango.ro
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Csíkszeredai továbbtanuló diákjaink
Az elmúlt tanév végén 15 moldvai csángó diák végzett különbözõ erdélyi és bukaresti magyar tannyelvû
középiskolákban, mindannyian sikeresen érettségiztek. Közülük öten nyertek felvételt a kolozsvári BabeºBolyai Tudományegyetemre, egyikük Bákóba iratkozott, egy
Brassóban, egy Budapesten, egy Bukarestben tanul tovább, a
többiek is mind megtalálták helyüket.
Mindeközben 36 nyolcadikos iratkozott be csíkszeredai
középiskolákba, így itt a létszámunk 80-ra növekedett. Ez
sokkal nagyobb felelõsséget és nem utolsósorban, sokkal
nagyobb költségeket is jelent, miközben a pedagóguslétszám
nem nõtt. Most már a kollégium is kicsinek bizonyult, így
elfogadtuk a város vezetõsége által felajánlott lehetõséget,
január elején elköltöztünk. Az új kollégiumban több helyet
tudnak a rendelkezésünkre bocsátani, a körülmények is
jobbak. Itt emeletenként tizenegy, sokkal nagyobb, új
bútorokkal berendezett szobában laknak a gyerekek, külön
szinten a fiúk, külön a lányok. Jut hely tanulóteremnek,
könyvtárnak, pingpong és tv-teremnek, van kis mosókonyha, szárító. Az elõzõ kollégiummal ellentétben itt
állandóan van fûtés és melegvízszolgáltatás. Az épület folyamatos felújítás alatt van, az étkezdét épp
befejezték.
Reméljük, mindez a diákjaink javára válik, segíti õket abban, hogy egyre jobb eredményeket érjenek el. Az
idei tanév végén haton készülnek érettségizni, majd továbbtanulni, szurkolunk nekik.
Ferencz Éva, Csíkszereda

Parlamenti adomány a csángómagyaroknak
Szili Katalin levelet írt a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének. A házelnök úgy fogalmaz: "Mélyen
megindított az a magyar nyelv iránti ragaszkodás, amit a Csángóföldön tapasztaltam látogatásaim során. Már
akkor megfogalmazódott bennem e régió lakósságának
támogatása minden általam elérhetõ eszköz által".
A levelet kétkamionnyi ajándékkal együtt adták át Bákóban a
Moldvai Csángómagyarok Szövetsége elnökének. A Magyar
Országgyûlés és a Magyar Vöröskereszt kétmillió forint
értékû ajándékot küldött számos csángómagyar családnak.
„Elsõsorban a gyerekek kapnak, akik járnak a mi
tevékenységeinkre, akik részt vesznek az oktatási
programjainkban, ugyanakkor kapnak szegényebb családok
is, akik rászorulnak” véli Solomon Adrián, a Moldvai
Csángómagyarok Szövetségének elnöke. A magyar delegáció
tagjai maguk segítettek a szállításban. A csángómagyar
családok karácsony elõtt kapták meg a csomagokat.

2008 karácsonya
2008 karácsonya gyönyörû és bõséges ünneppé szépült Moldvában az Önök jóvoltából.
Felhívásunkra, amelyben segítséget kértünk, ajándékokat gyûjteni moldvai csángó gyerekeknek, nagy
számban érkeztek a cipõdoboz méretû meglepetések. Sok színes, nagy gonddal és szeretettel készített
ajándék jött decemberben ide Moldvába. Érkeztek névreszóló csomagok keresztszülõktõl, de számtalanon
csak a gyermek neme és életkora volt feltüntetve, így minden gyerek találhatott ajándékot a magyar ünnepség
karácsonyfája alatt.
Az Önök által összeállított ajándékok, amelyet mi továbbítottunk, örömet szereztek sokgyermekes
családoknak, magányos idõs embereknek, és néhány olyan elszigetelt falu apróságainak is, ahol még nem
sikerült elindítani a magyar oktatást, de terveink között szerepel a közeljövõben.
www.csango.ro
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Az Önök kis szeretet-csomagjai nem jutottak volna ki
hozzánk önzetlen segítõink nélkül.
Köszönet a csomagok összegyûjtésért és kiszállításának
szervezéséért, lebonyolításáért Ebneth Frigyesnek, Király
Lajosnak, Istók Bálintnak, Kolozsvári Tamásnak, Vigh
Dávidnak, Horváth Ernõnek és családjának, a Szent Gellért
könyvesbolt minden alkalmazottjának,
társszervezeteinknek: A Moldvai Magyar Oktatásért
Alapítványnak, a Keresztszülõk a Moldvai
Csángómagyarokért Egyesületnek, és az MCSMSZ minden
munkatársának!
Az ajándékok összeállítását több intézmény és szervezet is
vállalta. Sajnos nem mindenik tette ezt névvel, ezért a
felsorolás nem teljes.
Köszönjük segítségét a Magyar Vöröskereszt Fõvárosi Szervezetének, Csátaljai Községi
Önkormányzatnak, a székesfehérvári Öreghegyi Karitász Csoportnak, a Székesfehérvári Zentai Úti
Általános Iskolának és a Kossuth Lajos Általános Iskolának, az Egri
Hunyadi Mátyás Általános Iskolának, Budapesti Táncmûvészeti
Fõiskolának, a Halászteleki Szent Erzsébet Egyházközségnek.
Továbbá a Bon Sweet Bon Sepsiszentgyörgyi édességipari cégnek, a
Blythswood nemzetközi segélyszervezetnek, a Marosvásárhelyi
Katolikus Ifjúsági Plébániának, Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Lelkészi Hivatalának, Tornay Krisztina Petra Nõvérnek és diákjainak,
Jolanda Willemsenek, valamint a Pécsi, Miskolci, Szentendrei, Gyõri,
Kecskeméti Rotary Clubnak, és a Rotarakt Budavárnak.
Köszönjük minden magánszemély segítségét, akik idõt és energiát nem
kímélve dolgoztak a csángó gyermekek karácsonyának szebbé tételén!
A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége nevében mindnyájuknak
köszönöm a munkát és az önzetlen segítséget! Isten áldja meg Önöket
érte!
Farkas-Ferencz Gabriella, MCSMSZ Keresztszülõ program felelõse

Karácsonyi hét a frumószai Magyar Házban
Ilyenkor Moldvában a házakban és a lelkekben fehérítés folyik, mindenki széppé, tisztává teszi a házát,
lelkét. Ezt a nagyfokú alázatot Isten és ember elõtt nem lehet eltanulni, de csodálni megadatott nekünk.
Gyöngyfûzés, üvegfestés, formaöntés, szentes énekek hallgatása és tanulása, forró kakaóivás, filmnézés,
nagyjából ez volt a program egész héten át. Nem titkolt célunk a nyugodt, békés ünneplés e nehéz, fárasztó év
végén.
Minden napra jutott valami, hétfõn üvegre festettünk, kedden gyöngyöt fûztünk, szerdán filmnézés volt,
csütörtökön szentes énekeket hallgattunk és énekeltünk, és megjött a kicsiknek a magyar angyal, pénteken a
nagyok kaptak sok ajándékot, szombaton pedig filmklubba
jött kicsi és nagy egyaránt.
Összegezve az elmúlt egy hetet és évet, én mindent nagyon
szépen köszönök. Büszke vagyok Önökre, hiszen minden
gyereknek jut karácsonyi ajándék, nem is akármilyen…
Köszönet az összefogásért, a bátorításért, a gondoskodásért.
Köszönöm, hogy minden nagy és apró vágyamat valóra
váltották, lett minden, amire e hét megszervezésére
szükségünk volt.
Mélységes köszönettel, Máthé Krisztina és Neagu Adrián,
Frumósza
www.csango.ro
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V. Szeret menti Népdalvetélkedõ - Bákó
A csángó népi kultúra igazi ünnepe volt a Moldvai
Csángómagyarok Szövetsége által a 2008. november 22-i
szombaton megrendezett népdalvetélkedõ.
Tekintettel arra, hogy már ötödik alkalommal találkoztak a
magyar oktatási programban részt vevõ falvakból a legjobb
énekes gyermekek, ezúttal a megyeszékhelyen, "a városon
gyûltünk". Nagy izgalommal vártuk, hogy sikerül ez a nap,
hiszen sosem volt egész napos magyar kultúrprogram ebben a
legalább negyedrészben csángók lakta nagyvárosban. A
versenynek otthont adó iskola ezen a napon magyar
(ének)szótól zengett. Színvonalas, érett produkciók követték
egymást, az ebédet követõ díjkiosztó is igazán tartalmasra ésünnepélyesre sikerült.
A városi színházban este héttõl megtartott gálamûsor méltó zárása volt ennek a szép napnak. A kosteleki,
diószéni, somoskai csoportok, a verseny helyezettjei, a Csíkszeredában továbbtanulók mind színvonalas
mûsorral készültek és nagy sikerrel mutatták be produkciójukat, köszönet nekik érte!
A verseny végeredménye:
I-IV. osztályosok
I. Pustianu Valéria - Pusztina
II. Turbuk Mária - Magyarfalu és Váta Gábor - Kostelek
III. Hodea Francsiszka - Diószén és Sándor Andrea - Lészped
V-VIII. osztályosok
I. Tamás Júlia Roxána - Pusztina
II. László Paulina, László Ioana - Buda
III. Janku Mária - Magyarfalu és Csorba Gyula - Lészped
A zsûri tagjai:
I-IV. osztályosok:
Domokos Mária, Csóti Márta, Bajtai Erzsébet
V-VIII. osztályosok:
Ivánovics Tünde, Nemes Zsuzsa, Fábri Géza
Köszönet a rendezvény sikeres megrendezéséhez nyújtott segítségért: Füzes Oszkárnak a Magyar
Köztársaság bukaresti nagykövetének, aki elvállalta rendezvényünk fõvédnökséget! Feleségének, Bajtai
Erzsébetnek, aki egész napos aktív jelenlétével segítette munkánkat!
Dávid Gábornak, Ormosy Leventének, Nagy Szilveszternek dombóvári barátainknak (és keresztszülõknek),
akik a verseny díjazásához szükséges ajándékok zömét összegyûjtötték és kiszállították részünkre!
A Gyepük Népe Alapítványnak és Tündik Tamásnak, akik - többek között - a verseny hanganyagának
rögzítését végezték!
Farkas-Ferencz Endre, MCSMSZ

Vallási és Szociális Csoport tevékenysége

www.csango.ro

A 2009. év kezdetén határon átívelõ szeretettel kívánunk összetartást és jó
egészséget mindannyiunknak ezzel a képpel. A decemberi klubdélutánon,
Luca-napján szétosztottunk szép magyar szokás szerint búzamagokat Szász
Csilláék és a keresztszülõk között. Elültettük mindannyian a magvakat,
amelyek Karácsonyra szépen szárba szökkentek a cserepekben. Egymásra
gondolva így is erõsítettük a Szeretet-hidat egymás között, amelynek
megépítésébe kezdtünk.Visszatekintve a 2008-as évre a legnagyobb
eredmény talán az volt, hogy a sokféle felfogású, de a legfontosabb
dolgokban egyetértõ jó szándékú emberek összefogtak a mélyen hívõ
katolikus moldvai magyar testvéreink megsegítése érdekében. A csoportunk
tagjai háttércsapatként közremûködtek ebben a folyamatban, segítve az
elnökség munkáját, lelki vezetõnk Tampu Ababei József atya
www.keresztszulok.hu
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iránymutatásai alapján: imával és kapcsolatok építésével,
támogatók és segítõk felkutatásával.
A legmeghatóbb esemény 2008-ban talán a lészpedi
gyerekek vendégszereplése és éneke volt októberben a
Világmisszió Országos Ünnepén. A gyerekek Márton Attila
tanító bácsi vezetésével érkeztek a Pápai Missziós Mûvek
(verbita szerzetesek) vendégeiként, akik minden költségüket
vállalták és bõséges ajándékokkal is ellátták õket. Hálás
köszönetünk érte. Az ünnepi szentmisén díszes csángó
öltözetben jelentek meg a gyerekek a Szent Imre
templomban. A mûsor elõtti bevezetõjében Márton Attila
tanító bácsi szólt az ünneplõ hívõkhöz. Bemutatta a moldvai
csángó-magyarokat: hol élnek, hogyan kerültek Moldvába,
mennyien vannak. Ezután a gyerekek énekekkel kápráztatták el a hívõket, különösen a 9 éves Csorba
Madalina, aki gyönyörûen csengõ hangjával magával ragadta a többi énekest és a nézõket is. Köszönjük
Márton Attilának a színvonalas rendezést. A 2008. év legkiemelkedõbb eseménye a szeptember 16-án
Budapesten megtartott Román/Magyar Püspöki Konferencia ülése volt, amely elõrelépést hozott a remélt
magyar anyanyelvû szentmise bevezetésének ügyében: „A Iasi Egyházmegyében a különbözõ anyanyelvû
hívek lelkipásztori ellátása különbözõ feladatokat jelent, keresik a megoldás lehetõségeit. Ennek érdekében
két fiatal csángó papot küldött a megyéspüspök Budapestre tanulmányaik folytatására. Õk három év múlva
visszatérnek egyházmegyéjükbe.” (Magyar Kurir) Mi keresztszülõk most a türelmünkkel a felnõttek és a
gyermekek tanításával tehetjük a legtöbbet ebben a folyamatban. Minden segítségre szükség van. Sok a
teendõ. Minden jó szándékú segítõnek akad munka. Most csak 1500 gyerek tanulhat magyarul a 9000
közül, aki még ért magyarul. Kiadvány formájában tervezzük a kétnyelvû szentmise- és alapimádságösszeállításunk kiadását, tanítását és terjesztését Moldvában, egyeztetve minden kapcsolódó fórummal.
Hálásan köszönjük és kérjük továbbra is mindenki önzetlen segítségét. Hiszünk a szeretet, az egység, az ima
és a viszonzást nem váró jócselekedetek erejében.
„Sok a tag, de a test csak egy.”

(1Kor 12,20)

Albertné Révay Rita, KEMCSE vallási és szociális felelõs

A klubdélutánokról
Haladó hagyományként klubdélutánjainkat minden hónap második szombatján 14 órakor a HÁLÓ Katolikus
Közösség termeiben tarthatjuk. Cím: V. ker. Ferenciek tere 7-8. (Kossuth L. u. 1. III. lph. II./.9.) Élvezetes vetítettképes elõadásokat hallhattunk és láthattunk hiteles mûvészek moldvai tapasztalatairól: szeptemberben Hegedûs
Dóra elnökünktõl, aki fotómûvészként is járt a falvakban, az oktatási helyszíneket és a gyerekek életének egyes
eseményeit örökítette meg. Novemberben Korniss Péter fotómûvész alkotásaiban és a visszaemlékezéseiben
gyönyörködhettünk. Decemberben Szász Csilla lujzikalagori tanárnõ érkezett hozzánk a tanítványaival, akik
kolindálással (karácsonyi dalok éneklésével) kedveskedtek nekünk. Idén januárban pedig Pfemeter Mária
Gajdárban oktató tanárnõ volt a vendégünk, aki részletesen beszámolt a tanítványairól, a falujukról, az életükrõl.
Reméljük, hogy ezután is találkozhatunk egymással és a moldvai magyar mûvészekkel, a tanárokkal, moldvai
testvéreinkkel, tudós ismerõikkel és az õket szeretõkkel.

Lészpediek a Világmisszió Országos Ünnepén
Az évente megrendezésre kerülõ világmissziós ünnepre az
idén, a moldvai csángómagyarok közül a lészpedieket
képviselõ iskolás csoport is meghívást kapott. A meghívók a
Pápai Missziós Mûvek részérõl P. Madassery Sebestyén svd
és az Isteni Ige Társaságától P. Burbela Gergely svd (verbita
szerzetesek) voltak. A meghívók a vendégek minden
költségét fedezték, sõt még egy-egy szükséges ruha, kabát
vagy cipõ vásárlásának költségét is fedezték,
hálás
köszönetünk érte.
A tízfõs csapat Márton Attila vezetésével érkezett
www.csango.ro
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Budatéténybe a verbiták Názáret Missziósházába. Ezen a napon volt önfeledt focizás, vásárlás, majd este 6
órakor a missziós ház kápolnájában P. Burbela Gergely svd tartotta a szentmisét a gyerekeknek. A gyerekek
hálás szívvel, csodásan énekeltek a szentáldozás alatt, majd a szentmise végén pedig a Boldogasszony
Anyánk himnusz csendült fel a csángómagyarok oltalmát kérve.
A szombati ünnepnapon díszes csángó öltözetben jelentek meg a gyerekek. Az ünnepi szentmise
fõcelebránsa Dr. Székely János Esztergom-budapesti segédpüspök volt verbita missziósok, többek között P.
Madassery Sebestyén atya közremûködésével. A szentáldozás ideje alatt is a lészpedi gyerekek énekeltek.
A szünet után bõséges agapé, majd ezután a lészpediek mûsora következett. A mûsor elõtti bevezetõjében
Márton Attila tanár úr szólt az ünneplõ hívõkhöz.
Ezután a gyerekek csángó népviseletbe öltözve énekekkel kezdték mûsorukat. A dalok Lészpedrõl és tréfás
eseményekrõl szóltak általános derültséget keltve. A tréfás guzsalyas történetek közben a hagyományos
munkák: a fonalkészítés, hímzés stb. bemutatása életszerûvé tette a mûsorukat.
A mûsor elsõ részének végén Márton Attila tanár úr egyenként bemutatta a szereplõ gyerekeket. A gyerekek
egyformán kitettek magukért. Egy szereplõrõl, a 9 éves Csorba Madalináról mégis kiemelten kell írjak, mint
egy karvezetõ, gyönyörû hangjával magával ragadta a többi énekest és a nézõket is. Utánozhatatlanul szép
hanglejtése most is a fülemben cseng. A dicséret természetesen tanítójának, Márton Attilának is szól.
A második részben a gyerekeknek már a fáradtsággal is meg kellett küzdeniük - sikerrel tették.
Ének- és a táncmûsorukkal saját magukat és a nézõket is felfrissítették.
A mûsorukat nép-énekkel zárták a lészpediek. Bizony a Szûz Mária tiszteletére szóló ének, a Boldogasszony
Anyánk és a Csángó Himnusz éneklése során a nézõk közül sokaknak könnyes lett a szeme...
A hívek hatalmas vastapssal köszönték meg a szép elõadást. A templom elõtti búcsúzáskor még néhány
fénykép készült, egy-egy ajándék még gazdára talált, majd a búcsúölelések után becsukódtak az autók ajtói,
és néhány búcsúintés után eltûntek az esti szürkületben a lészpedi gerlicék...
Gyöngyössy Lajos, KEMCSE alelnök

Külsõrekecsini Gyermekek Háza
Szövetségünk 2006 márciusában vásárolt telket Külsõrekecsinben, melyre Gyermekek Háza építését tervezte,
prioritásai közé tartozik közösségi házak létrehozása azokban a csángó falvakban, amelyek az évek során
bekapcsolódtak oktatási programunkba. Azt tapasztaljuk, hogy ahol sikerült ilyen Magyar Házakat
létrehoznunk, ott a helyi közösség közelebb került Szövetségünk tevékenységeihez, s így a magyar kultúrához
is. Ezek a közösségi házak helyszínt biztosítanak a napi
programoknak (iskolán kívüli magyar foglalkozások, tánc- és
énekpróbák) minden más magyar vonatkozású
rendezvénynek, és a tanároknak is szolgálati lakásként
szolgálnak.
Külsõrekecsin 2001-ben kapcsolódik be az iskolán kívüli
oktatási programba, a foglalkozásokat magánháznál tartották.
2003-ban a szülõk kérvényeinek eredményeként a
magyarórák „bekerülnek” az iskolába, tehát az állami oktatás
keretein belül is tanulhatnak magyarul heti 3 alkalommal a
gyerekek. A 2008/2009-es tanévet már 226 gyerek kezdte úgy
Külsõrekecsinben, hogy az iskolai tantárgyai közt ott van a
magyaróra is. Az iskolában a külsõrekecsini születésû Csillag
Mónika és férje Csillag Levente ismerteti a magyar nyelv
szépségeivel az érdeklõdõ gyerekeket; az iskolán kívüli foglalkozásokat pedig Divald Borbála tartja.
A külsõrekecsini Gyermekek Háza terveit Maczalik Arnold kolozsvári építész készítette el. A ház két, amúgy
összenyítható tanterembõl - tanáraink párhuzamosan is tarthatnak foglalkozásokat - és négy kisebb szobából
áll. Az építkezést 2008 júniusában kezdte el a Feerbrad-Pim építkezési Kft., amely a legkedvezõbb árajánlatot
nyújtotta be a meghirdetett liciten. A Kft. Tulajdonosa egy helyi vállalkozó, aki külsõrekecsini emberekkel
dolgozik. Az elsõ félévre kitûzött célunkat megvalósítottuk, a ház födél alá került.
A telekvásárlás, az engedélyezési eljárás, az építkezési munkálatok eddigi költsége az oktatás ügyét lelkükön
viselõ magánszemélyek, szervezetek, cégek, intézmények önzetlen támogatásának köszönhetõen gyûlt össze.
Ezúton is köszönjük áldozatvállalásukat a következõ támogatóknak: Pannonhalmi BGK, Világ Alapítvány,
Székely József, Schmidt Ágota, Szent-Györgyi Albert Rotary Club Szeged, Bohner Antalné, Vinculum Caritas
Alapítvány, Szalai Zsolt, Ferencvárosi Önkormányzat, A Magyar Köztársaság Országgyûlése, Magyar
www.csango.ro
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Mérnökök és Építészek Svájci Egyesülete, Chemark Termelõ és Kereskedõ Kft., Ausztráliai Erdélyi Magyar
Szövetség, „Petõfi Kör” Magyar Kultúregyesület Németországból, Keresztény Egyesület Gyõrújbarát, Polster
Tamás.
Reményeink szerint a második félévben az építkezési munkálatokat befejezzük, és a következõ tanévet már a
Gyermekek Házában kezdhetjük. A munka oroszlánrésze még hátra van, már vannak ígéretek a ház belsõ
berendezésének támogatására, de a továbbiakban is reméljük önkormányzatok, cégek, civil szervezetek,
magánszemélyek jelentkezését, akik támogatnák az építkezést, hogy terveink megvalósulhassanak.
Kovács Melánia, MCSMSZ irodavezetõ

Kisebbségek Estje Bákóban
2008. december 13-án harmadik alkalommal került megrendezésre a "Kisebbségek Estje" elnevezésû rendezvény
Bákóban. A bákói Prefektúra nemzeti kisebbségek civil szervezeteivel közösen szervezte az idei rendezvényt,
melyen társszervezõként a Moldvai Csángómagyarok
Szövetsége is részt vett. Ez alkalommal a bákói George Bacovia
Színház adott otthont az eseménynek.
A délután öt órakor kezdõdõ program magában foglalta a
régióban élõ kisebbségek kiállítását, a kisebbségi szervezetek
képviselõinek prezentációját tevékenységükrõl, - MCSMSZ-rõl
és a csángók helyzetérõl Solomon Adrián elnökünk beszélt illetve egy hosszabb lélegzetû színpadi gálamûsort.
E mûsor zárószámaként léptek színpadra a pusztinai és csíki
csángó hagyományõrzõ gyerekek és felnõttek. A Csík falusi
gyermekek szépen összeállított mûsorral érkeztek, énekeltek,
táncoltak. A pusztinaiakat Nyisztor Ilona és tanítványai, illetve a
Szent István Egyesület énekcsoportja képviselte. Nyisztor Ilona
magyarul és románul is köszöntötte a közönséget, majd maga is
énekelt két szép csángó éneket. A pusztinaiak (felnõttek és
gyermekek is) szép ének-összeállítást adtak elõ, majd a gyerekek tánca következett.
Köszönjük Nyisztor Tinkának, Nyisztor Ilonának, Tamás Tündének és a csíki gyermekeknek a közremûködést!

Nemzeti Együvé Tartozás Napja
Az idén 4. alkalommal került megrendezésre a Nemzeti Együvé Tartozás Napja
Gödöllõn.
Dr. Gémesi György polgármester úr köszöntõjében elmondta, ez az ünnepség a
gyászos 2004. december 5-i népszavazás eredményének ellensúlyozására jött létre.
Fontos az ifjúságnak ismernie, hogy hozzánk hasonló magyarok élnek mostani
határainkon kívül is. Ezért jött létre a Nemzeti Együvé Tartozás Alapítvány, mely
minden évben megrendezi ezt az összmagyar kulturális programot. Fõvédnöke Mádl
Dalma asszony, aki az idén is megtisztelte jelenlétével a rendezvényt.
A 2008. december 7-i ünnepi mûsoron azok a fiatalok vehettek részt, akik a nyáron
lezajlott "Fa ága rügyével" címû Kárpát-medencei magyar népmesemondó fesztivál
különdíjasai lettek. Nagy öröm számunkra, hogy az elõzõ évi egyetlen moldvai
szereplõhöz képest idén 6 fiatal
képviselte a Kárpátokon kívüli
csángókat: Márton Attila lészpedi diákjai és Ferencz Éva
csíkszeredai továbbtanuló fiataljai.
Nagy élmény volt a gyerekeknek a gödöllõi adventi vásáron tett
séta. A kis zsebpénzükön vásárolni is tudtak családjuknak egy
pici ajándékot.
Meggyõzõdésem, hogy az ilyen alkalmak fejlesztik a csángó
gyerekek magyar nyelvtudását és erõsítik a magyarsághoz való
kötõdésüket.
Büttner Sarolta, KEMCSE alelnök
www.csango.ro
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Faluklubok hírei
Idén harmadszor sikerült örömet szereznünk Kostelek kis
lakóinak. Negyven iskolás és húsz óvodás kapott egyforma,
közös ajándékot, a magyar oktatásba illeszthetõ
készségfejlesztõ játékokat és eszközöket, és egyéni ajándékot
is az évek során közösséggé váló, egy falut támogató
keresztszülõktõl.
A név nélküli cipõs dobozok egészítették ki a küldeményt, így
minden gyerek két csomagot is kapott.
Erdélyiné Kati, kosteleki szervezõ keresztszülõ
Klézsére rászoruló családnak pénzadományt juttattunk, s a keresztszülõk közösen fényképezõgépet
vásároltak, hogy a tanárok fényképeket tudjanak készíteni közös ünnepekrõl, mûsorokról. A karácsonyi
csomagok elkészítését is örömmel vállalták a keresztszülõk.
Erõs Ildikó, klézsei falugazda
Pusztinai gyerekeknek karácsonyi csomagokat készítettünk névre szólóan és általánosságban is.
Kecskeméten vendégül láttuk Nyisztor Ilonáékat, akik az adventi gyertyagyújtáson a 4. gyertyát gyújtották
meg. Karácsonyi hangulatú, lélekemelõ mûsorban volt
részünk.
Muhy András, pusztinai falugazda
A külsõrekecsini keresztszülõk szép számmal készítettek
csomagot keresztgyermeküknek. Azoknak a gyerekeknek,
akik nem kaptak névre szólóan csomagot, szaloncukrot,
csokoládét, tanszert juttattunk, amit a tanárok készítettek
össze. A karácsonyi ünnepségen több mint 300 gyermek vett
rész és kapott ajándékot.
A külsõrekecsini keresztszülõk között levelezõs e-amil
fórumot indítottunk el, hogy kapcsolatunk szorosabbá
válhasson. Azok a keresztszülõk, akik szívesen
bekapcsolódnának, a borika550328@freemail.hu
címen megtehetik, szeretettel várjuk õket. Ezen a fórumon szeretnénk megszervezni a nyári magyarországi
táborokat is.
Lázárné Sereg Borbála, KEMCSE alelnök, külsõrekecsini falugazda
A Lészpedi Faluklub a 2008-as év második felében sem volt tétlen, elsõsorban szervezési feladataink voltak.
A lészpedi gyerekek Márton Attila tanár úr vezetésével két ünnepségre is meghívót kaptak szereplésre.
Október 11-én a Világmisszió Ünnepén, Budán és december 9-én az Összetartozás Napján, Gödöllõn
szerepeltek. Mindkét ünnepség, a lészpedieket érintõ szervezés sikeresen zajlott le (idõpontok és létszám
összehangolása, az ünnepségek programjainak terjesztése, a keresztszülõs és más támogatók ajándékainak
eljuttatása a szállító buszokhoz stb.).
További nagy feladat maradt a csángó népviseletek varrásához, felújításához szükséges anyagi segítség
elõteremtése. Szeretnénk, ha a népviseletek készítése megrendelésre is történhetne, ezzel is segítve a
lészpediek megélhetési gondjain.
A szélessávú internet megvalósítására Márton Attila tanár úr tett már lépéseket, azonban a megvalósításnak
komoly szervezési, mûszaki és anyagi vonzatai vannak.
Januártól a falugazda szerepét Vásárhelyi Tamás lészpedi keresztszülõnek adom át, hogy a többi feladatomra
jobban tudjak összpontosítani. Sok sikert kívánok munkájához!
Vásárhelyi Tamás elérhetõsége: internet: tamas420805@freemail.hu , mobil: 30/225-7720
Gyöngyössy Lajos KEMCSE alelnök, lészpedi falugazda
www.csango.ro
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Faluklub felelõsök, elérhetõségeik
Település

Kapcsolattartó
személy

E-mail

Tel. szám

Csík falu

Herpai Alinka

herpai.alinka@gmail.com

20/327-4947

Csíkszereda

Büttner Sarolta

buttner.sarolta@gmail.com

30/609-5022

Diószén

Király Lajos

sztirol@t-online.hu

20/981-2841

Gajdár

Biri Elvira

elvira.biri@gmail.com

20/569-5429

Klézse

Erõs Ildikó

eros.ildiko@freemail.hu

30/475-5338

torvai.laszlo@freemail.hu

30/523-7467

halaszkati@invitel.hu

20/453-0759

borika550328@freemail.hu

30/4566-304

gborocz@filtermax.hu

20/315-7528

tamas420805@freemail.hu

30/225-7720

Torvaji László
Kostelek

Erdélyiné Józsefné

Külsõrekecsin

Lázár Mihályné Borika

Lábnyik

Böröcz Gergely

Lészped

Vásárhelyi Tamás

Lujzikalagor

Lajos Veronika

lajosvera@yahoo.co.uk

20/342-7236

Magyarfalu

Balázs Tivadar

TBalazs@epicor.com

20/3279-672, 452-7505

Nagypatak

Maczó Balázs

nagypatak@csango.ro

70/313-1723

Pusztina

Muhy András

muhy.andras@pr.hu

20/351-6724

2009-re tervezett csoportos csángóföldi utak a Legendák Világa Utazási Irodával
Az idén is lehetõséget szeretnénk biztosítani a kedves keresztszülõk számára, hogy csoportosan, szervezett utazás
keretében látogathassák meg keresztgyermeküket Csángóföldön, Moldvában, a megszokott kedvezményekkel.
Útjainkat továbbra is nyitva tartjuk a nem keresztszülõk számára is. Az utazásokat a kényelmesebb, 23 fõs,
légkondis busszal, utánfutóval, 2 sofõrrel, max. 20, ill. min. 18-19 felnõtt utassal tervezzük.
Ellátás, szállás: Erdélyben szálloda vagy szálloda-jellegû szállást szeretnénk biztosítani vacsorával és
reggelivel. Csángóföldön teljes ellátás lesz. A szállást félkomfortos, illetve komfort nélküli házakban,
családoknál biztosítjuk.
Igény esetén segítünk megoldani, hogy keresztgyermekük családjánál szálljanak meg a keresztszülõk. A Vallási
és Szociális Csoportunk célkitûzéseit megerõsítve - lehetõségünk szerint - magyarországi vagy erdélyi katolikus
papot kérünk fel magyar nyelvû szentmise megtartására, az erre lehetõséget biztosító moldvai település
templomában.
A tervezett utak közül, a létszámtól függõen, 2 tavaszi és 1 nyári út kerül megvalósításra 3 féle megoldásban.
Az utazás módja:
Útközbeni szállás:
Tartózkodási idõ
Csángóföldön:
Tervezett indulási
Idõ:
Irányár (min. 18
utas):
Kedvezmények:

oda-vissza nonstop
éjszakai út

oda-vissza nappali út

oda: nappali
vissza: éjszakai

oda: nappali
vissza: éjszakai

Útközben
szállás nélkül
2 éjszaka /
2,5 nap

oda: Csíksomlyó
vissza: Kolozsvár
2 éjszaka /
2,5 nap

oda: Csíksomlyó
vissza: nincs (buszon)
4 éjszaka /
4 nap

oda: Csíksomlyó
vissza: nincs (buszon)
4 éjszaka /
4 nap

június 4-8.

április 14-18.

április 14-18.

július 22-27.

49e Ft.

60e Ft.

60e Ft.

63e Ft.

- keresztgyerekenként 5.000 Ft.
- 8-14 év közötti gyerekeknek 50% a résztvételi díjból

Érdeklõdés és jelentkezés:
- E-mailben: alelnok1@keresztszulok.hu, Telefonon: 200-3369 vagy 20/804-3508
- Személyesen: a klubnapokon 14-16h között a Háló Központban (Ferenciek tere 7-8./Kossuth L. u. 1.
III. lph. II. em.)
- Véglegesítés: a www. keresztszulok.hu honlapon, várhatóan február hónapban.
Gyöngyössy Lajos, KEMCSE alelnök
www.csango.ro
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Közös magyar-román házelnöki levél a csángók anyanyelvû misézéséért
A moldvai csángók magyar nyelvû misézésérõl szóló, XVI. Benedek pápának címzett levelet adott át Szili Katalin
házelnök Juliusz Janusz apostoli nunciusnak, akit pénteken fogadott. Szili Katalin és Bogdan Olteanu román
házelnök azt kéri levelében XVI. Benedek pápától, hogy tegye lehetõvé a romániai Iasi Püspökség területén élõ
magyar ajkú csángók magyar nyelvû misézését. Errõl a két házelnök még áprilisi, csángóföldi hivatalos
találkozójukon állapodott meg, ennek eredményeként közös levélben fordultak a pápához. Szili Katalin áprilisi
látogatása "diplomáciai premier" is volt, mert nem volt még példa arra, hogy e Kárpátokon túli régióban bármikor
is hivatalos látogatást tett volna magas rangú parlamenti delegáció.
Az Európa Tanács 2001-ben elfogadott, 1521-es számú ajánlása - felismerve a vallás fontosságát a csángók
azonosságtudatában - kimondta: a csángók "római katolikus vallású, nem homogén csoportot" alkotnak, ezért
lehetõséget kell nyújtani számukra az anyanyelvû római katolikus misék hallgatására, valamint arra, hogy
egyházi énekeiket anyanyelvükön adhassák elõ. Sólyom László köztársasági elnök 2006 novemberében vatikáni
látogatása során a szentszéki államtitkárral folytatott megbeszélésén jogi megoldást is javasolt arra, hogy a
moldvai csángók magyar nyelven misézhessenek. A moldvai csángók anyanyelvû misézéséért indított 4.000
kilométeres kerékpáros zarándoklatot 2007-ben Ferkó Zoltán, a Keresztszülõk a Moldvai Csángómagyarokért
Egyesület alelnöke is, aki útja során a Vatikánban petíciót adott át. Reméljük, hogy a mostani levélnek nagyobb
hatása lesz, mint a Szentszékhez korábban eljuttatott leveleknek. Ilyen magas rangú politikusok ugyanis még nem
fordultak a Vatikánhoz ezzel a kéréssel.

A Háló
A Háló katolikus indíttatású keresztény mozgalom, mely nyitott minden jóakaratú ember felé. Küldetése,
hogy evangéliumi gyökereit korszerûen, a mai világban megjelenítse.
A Háló az Egyházon belül él, és annak közösségi arcát hordozza. A személyt alapvetõen közösségben képzeli
el, ezért az arra vágyókat segíti, hogy közösségre leljenek. Alapvetõ mûködése a közösségek közötti
kapcsolatépítés. A Háló magyar kezdeményezés, õrzi és építi nemzeti értékeinket és egyúttal közös
szolgálatra törekszik más nemzetekkel. Tevékenysége elsõdlegesen a Kárpát-medencében zajlik.
A Háló az embereket abban segíti, hogy teremtettségbõl fakadó hivatásukat megtalálják és megéljék. Az
emberre a maga teljességében tekint, beleértve lelki, szellemi, fizikai létét, és hozzájárul, hogy élete igényes
és minõségi legyen. A Háló a küldetését az egymás iránti felelõsségteljes személyes kapcsolatokban és
barátságokban éli meg.
A Háló katolikus, nyelve magyar, formája közösségi, helye a Kárpát-medence, útja Istenhez vezet.
Az aktuális programokról a honlapon tájékozódhatnak: www.halo.hu
Koncz András

Aktív keresztszülõket keresünk!
Szerencsésen megszaporodtak a munkák is az oktatási program bõvülésével együtt. Keresünk segítõket, akik
akár folyamatosan, akár alkalomszerûen szeretnének részt venni az egyesület munkájában, a moldvai oktatási
program Kárpát-medencébõl történõ építésében. Várjuk mindazok jelentkezését, akik szeretnének csatlakozni
egy vidám és lelkes csapathoz! Amennyiben a keresztszülõi támogatáson felül szeretne bekapcsolódni egy
sikeres civil szervezet munkájába, várjuk jelentkezését itt: kemcse@csango.ro, mobil: 20/ 564-7055. Kérjük,
hogy a levelében írja meg, hogy kb. mennyi idõt szeretne a civil munkára szánni, milyen területen.
Minden jelentkezõt szeretettel várunk. Jelenleg a legnagyobb szükség az alábbi területeken akad:
- a felajánlott adományok kezelése, összegyûjtése, szállítása, raktározása; a www.keresztszulok.hu honlap
újraprogramozása; csoportos utazásszervezés; pályázatfigyelés és -írás; nyomda.
Emellett szeretnénk, ha az egyesület vezetésébe is be tudnának kapcsolódni újabb aktív keresztszülõk (az
elnöki tisztség is megújításra kerül novemberben).
Nagy örömünkre szolgál, hogy 2 év alatt sikerült egy jól mûködõ szervezetet és elnökséget kiépítenünk,
komoly sikereket elérnünk. Csatlakozzon hozzánk, hogy még elõrébb jussunk együtt, a moldvai
csángómagyarokért!
Köszönettel,
Hegedûs Dóra KEMCSE elnök
www.csango.ro
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Moldvába is mehetnek a magyarországi
1%-ok
Négy éve alakult meg A Moldvai Magyar
Oktatásért Alapítvány, amely azóta jelentõs
összegekkel támogatta a moldvai csángók magyar
anyanyelvi oktatását. Az alapítvány fõként
keresztszülõk és vállalkozók befizetéseibõl - a
moldvai magyar oktatás költségeinek közel
kétharmadát fedezi.
Ezekbõl a befizetésekbõl nemcsak az iskolán kívül
magyart tanítók bérére, de a program
mûködtetésére is kerül: a lábnyiki, Csík falusi,
diószegi és magyarfalusi Gyermekek Háza
épületeiben ugyanúgy ott van az AMMOA által
összegyûjtött pénz, mint a „magyar iskolák”
kialakítására bérelt, megvásárolt újabb házakban,
telkekben, a tantermek felszerelésében és a csángó gyermekek által használt oktatási eszközökben.
2008-ban elsõ alkalommal volt lehetõségünk az 1%-ok fogadására, melyet a moldvai oktatás
mûködtetésére fordítottunk. A befizetett személyi adó 1%-ából 7.372.338 Ft gyûlt össze Alapítványunk
számlaszámán, melyet hálásan köszönünk. Büszkék vagyunk rá, hogy fizetett reklám nélkül, az Önök
segítségével már az elsõ évben ekkora összeget sikerült összegyûjteni. Idén is tovább bõvíthetjük a
csángóföldi magyar oktatást a magyarországi 1%-oknak köszönhetõen.
A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány jogosult a személyi jövedelemadóból a civil szervezetek
részére felajánlható 1% fogadására. Az alapítvány adószáma: 18710209-1-13.
Az Önök által felajánlott adórészt teljes mértékben a csángófalvak magyar oktatására költjük.
Köszönjük!

Raktárt keresünk
Budapesti metróállomás közelében, autóval is könnyen megközelíthetõ helyen keresünk egy kb. 10-15
négyzetméter alapterületû, lehetõleg földszinti helyiséget, ahol a keresztgyerekeknek készített
csomagok munkaidõbe leadhatóak, és a nagyjából havonta esedékes moldvai kiszállításig tárolhatóak.
Ha tudnak ilyen lehetõségrõl, kérjük jelezzék a gazdasagi@keresztszulok.hu e-mail címen vagy a
20/ 564-7055 telefonszámon.

Szervezet
Moldvai
Csángómagyarok
Szövetsége
(MCSMSZ)

Terület

Telefon

A Kárpátok keleti oldalán
élõ magyarok
érdekképviseleti szervezete
+40/234/543-886
Keresztszülõ program

E-mail

Honlap

Bankszámlaszám

www.csango.ro

Romániában:
RO57RZBR0000060006776563 (RON)
RO67RZBR0000060006776577 (EUR)
RO39RZBR0000060006776596 (USD)

kontakt@csango.ro
keresztapa@csango.ro

szocialis@csango.ro
Szociális program
Az oktatási program
Magyarországon:
A Moldva
www.csango.eu
ammoa@csango.ro
magyarországi támogatási +36/20/5647055
11742173-20154778-00000000 (HUF)
Magyar Oktatásért rendszerének szervezõje
Alapítvány
AZ AMMOA közhasznú alapítvány, így jogosult adókedvezmény igénybevételére szolgáló adóigazolást kiállítani, valamint az
(AMMOA)
SZJA-ból a civil szervezetek részére felajánlható 1% fogadására. Az alapítvány adószáma: 18710209-1-13

Keresztszülõk
A keresztszülõk közössége +36/ 1/ 200-3369
a Moldvai
Csángómagyarokért
Egyesület (KEMCSE) Keresztszülõ program
+36/20/5647055

Faluturizmus,
üdülés
Csángóföldön

www.csango.ro

Lészped

+40/740016123

info@keresztszulok.hu
ammoa@csango.ro
mattilat@yahoo.com
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Magyarországon:
12011265-00160103-00100008 (HUF)
(Csak egyesületi tagdíj befizetésére!
Adóigazolást kiadni nem tudunk.)

http://csango.ro/index.php?page=turizmus

www.keresztszulok.hu

Grafikai szerkesztés: Bartha András

Elérhetõségek

