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1. A SZERVEZET ALAPADATAI 

 
Elnevezés:          KERESZTSZÜLŐK A MOLDVAI CSÁNGÓMAGXAROKÉRT EGYESÜLET.  
 
 
Képviselő:                                                                          Pákozdi Judit 
 
Székhely:                                                                           1125  Budapest Virányos út 16 
 
Levelezési cím:                                                                  1125 Budapest  Virányos út 16 

 
Adószám:                                                                            18261956-1-43 

 
Közhasznúsági fokozat:                                                     közhasznú 
 
Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte:                  12537/2007 

 
Közhasznúsági végzés száma:                                          7Pk.6021362007/11 

 
A szervezet céljának rövid leírása: - 

 
A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége 2000 évben oktatási programot indított, melynek célja a moldvai 
magyar gyermekek iskolai rendszerű és azon kívüli oktatásának megszervezése, fejlesztése. E célok elérése és 
finanszírozása érdekében hívták életre a Legyen Ön is keresztapa, keresztanya mozgalmat, melynek keretében 
lehetőség van csángó gyerekek jelképes „keresztbe fogadására“, azaz oktatásuk anyagi támogatására és velük 
személyes kapcsolatok kiépítésére. Jelenleg 800 keresztszülő-támogatója van a mozgalomnak, közülük 130-an 
egyesületünk tagjai.  Ők a program népszerűsítésében mind személyesen mind az egyesület keretein belül 
azon fáradoznak, hogy azt népszerűsítsék, és minél több új támogatót szerezzenek. Ezt a célt szolgálják havi 
rendszerességgel megtartott klubdélutánjaink, melyekre meghívjuk a potenciális keresztülőket, személyes 
tájékoztatásuk és regisztrálásuk itt történik. A figyelemfelkeltésre, pontos tájékoztatásra szolgál a honlapunk, 
amelyet szinte naponta frissítünk, és amelyen keresztszülővé válni elnevezéssel külön menüpontban adunk 
felvilágosítást a mozgalomról és a jelentkezés módjáról.  Egyesületünk aktívan részt vesz minden olyan 
rendezvényen, jótékonysági összejövetelen, amely a csángó oktatás ügyét támogatja, s ezeken szórólapok, 
újságok terjesztésével, személyes meggyőzéssel toborzunk új tagokat. 

 
 
 
 

 

4. számú melléklet a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelethez 

Az egyszerűsített éves beszámoló, illetve a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlegének előírt tagolása a 
kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetnél, illetve közhasznú egyéb szervezetnél 
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2010. évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege 

                      

 
     adatok eFt-ban 

 
Kelt: Budapest 2011 május 14 

  
 

 
 
 
 

 

 

  
előző 
év helyesbítés tárgyév 

Eszközök       

  A. Befektetett eszközök 0 0 0 

    I. Immateriális javak       

    II. Tárgyi eszközök       

    III. Befektetett pénzügyi eszközök       

  B.Forgóeszközök 676 0 1 278 

    I.Készletek       

    II. Követelések     300 

    III. Értékpapírok       

    IV. Pénzeszközök 676   978 

  C. Aktív időbeli elhatárolások       

Eszközök összesen 676 0 1 278 

Források       

  D. Saját tőke 336 0 324 

    I. Induló tőke / Jegyzett tőke       

    II. Tőkeváltozás / Eredmény 199   336 

    III. Lekötött tartalék       

    IV. Értékelési tartalék       

    V. Tárgyévi eredmény közhasznú (alap) 
tevékenységből 137   -12 

    VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből       

  E. Céltartalékok       

  F. Kötelezettségek 340 0 854 

    I.Hátrasorolt kötelezettségek       

    II. Hosszú lejáratú kötelezettségek       

    III. Rövid lejáratú kötelezettségek 340   854 

  G. Passzív időbeli elhatárolások     100 

Források összesen 676 0 1 278 
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5. Számú melléklet a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelethez As egyszerűsített éves beszámoló eredmény 
kimutatásának előírt tagolása a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetnél 

2010. évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása 

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen        

                                                                                                                                                adatok  Ft-ban 

 

  
előző 

év 

helyesbité
s tárgyév 

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 517 0 979 

   1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 411 0 119 

      a, alapítóktól       

      b, központi költségvetésből 361     

      c, helyi önkormányzattól 50     

      d, egyéb     119 

   2. Pályázati úton elnyert támogatás     789 

   3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel       

   4. Tagdíjból származó bevétel 106   70 

   5. Egyéb bevétel      1 

B. Vállalkozási tevékenység bevétele       

C. Összes bevétel (A+B) 517 0 979 

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 380 0 991 

   Anyagjellegű ráfordítások 380   572 

   Személyi jellegű ráfordítások       

   Értékcsökkenési leírás       

   Egyéb ráfordítások, nyújtott támogatások     407 

   Pénzügyi műveletek ráfordításai        

   Rendkívüli ráfordítások     12 

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 0 0 

   Anyagjellegű ráfordítások       

   Személyi jellegű ráfordítások       

   Értékcsökkenési leírás       

   Egyéb ráfordítások       

   Pénzügyi műveletek ráfordításai       

   Rendkívüli ráfordítások       

F. Összes ráfordítás (D+E) 380 0 991 

G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) 0 0 0 

H. Adófizetési kötelezettség       

I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0 0 0 

J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 137 0 -12 

Tájékoztató adatok       

1. Bérköltség, szem.jell.ráford.       

    ebből: megbízási díjak       

              tiszteletdíjak       

2. Személlyi jellegű egyéb kifizetések       

3. Bérjárulékok       

 Szervezettal nyújtott támogatások 
 

    
       

407 
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Szöveges értékelés 
 

A tárgyév bevételei: 
Az egyesület 2010. évben 588.387 Ft.támogatást kapott a Nemzeti Civil Alappprogramtól. Ebből az összegből, 
100.000 Ft.-ot elhatároltunk, mely a 2011. évben kerül felhasználásra. 
További 300.000 Ft. céltámogatást kaptunk gyermekek nyári táboroztatási költségeinek hozzájárulásaként a 
Szülőföld alaptól. 
Önkormányzatoktól vagy egyéb elkülönített alapoktól egyéb támogatás nem érkezett 
Magánszemélyektől és vállalkozásoktól a tárgyév során, összesen 119.275 Ft. támogatás folyt be.. 
Tagdíjbevétel: 70.066 Ft. 
Lekötött bankbatét után járó kamatok: 0 Ft. 
Realizált.folyószámlakamat 847 Ft.  
Így a teljes tevékenység bevétele: 1.078.575 Ft. melyből a tárgyévet érintő bevétel: 978.575 Ft. 

A költségek és ráfordítások valamint a pénzeszközállomány alakulása részletesen, költség nemenként az 
alábbiak szerint alakult: 

                                                                                                                  adatok Ft-ban 

Nyitó pénzkészlet: 675. 812 

Nyitó pénzkészlet Bank: 564. 394 

Nyitó pénzkészlet Pénztár: .111. 418 

Kapott támogatások, tagdíjak és a pénzügyi műveletek bevétele  1 .078. 575 

Üzemanyag ktg. 77. 415 

Irodaszer, nyomtatványok: 29 .355 

egyéb ag. Ktg. (karácsonyi dekorációk) 102 .676 

Bérleti díjak: 101 .300 

Hirdetés, reklám 94 .375 

oktatás, továbbképzés 20 .000 

Útdíj, bérlet, taxi 7 .610 

Egyéb igénybevett szolgáltatások (rendezvényszervezés) 24 .000 

A tárgyévben felmerült postaköltség 15 .295 

Szállás ktg. 32 .935 

Telefon ktg.         0 

Fénymásolás: 8 840 

Internet szolgáltatás igénybevétele 19. 950 

Hatósági díjak, illetékek 500 

A tárgyévi bank költség 37 080 

reprezentációs ktg. 900 

Tartozás átvállalás (Kerékbilincs) 11 500 

Összes ktg.+ ráfordítás 583 731 

A tárgyévi eredmény 494 844 

Támogatásra fordított összeg 407 280 

szállítói tartozások (HÁLÓ, bérleti díj) 45 000 

Tévesen bankszámlánkra utalt összeg: 435 000 

Tévesen bankszámlánkra utalt összeg visszautalása: 340 000 

Kapott kölcsön AMMOA.-tól 375 000 

Adott kölcsön (Bilibók Jenő) 300 000 
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Záró pénzkészlet: 978 376 

bankszla.: 917 039 

működési ktg.szla.: 0 

pénztár étkezési jegy: 0 

pénztár készpénz: 61 337 

 978 376 

 
A tárgyévi működés eredménye: 

 
                                   

              adatok Ft-ban 

1 2010 évben az egyesület összes bevétel :          1.078.575       

2 -ebből: elhatároltunk a 2011 évre: 100.000 

3 Az össszes müködési költség: 583.731 

4 Támogatásra forditott összeg 407.280 

5 Az Egyesület  mérleg szerinti eredmány -12.436 

 
3. KIMUTATÁS PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL       
               

               adatok Ft-ban 

2010. évben költségvetési támogatása:                                                        888. 387 

Ebből az összegből a tárgyévben befolyt, de a 2011. évet illető támogatás 
. -100. 000 

 Tárgyéven felhasznált támogatás:                                                            788. 387 

  
Támogatások elszámolás. 

 

  
Cél támogatásra fordított összeg:                                                        407.280 

- táborozás támogatása                                                         
             

301.000 

- egyetemisták, segítők támogatása                                     43 .710 

-MCSMSZ közvetlen támogatás 50. 000 

- eszköz adomány Csíkszereda 12.570 

  
  Közhasznú tevékenységünkre forditott adomány: 

 
. Program népszerűsítése terjesztése,  90 .591 

Keresztszülők egymás közötti kapcsolat tartásának 127. 085 

Oktatási helyszin látogatás 131. 785 

Ügyviteli és üzemelési költség 31 .646 

Tevékenység összesen: 381.107 

Támogatás felhasználás összesen 788 .387 
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4. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL 
KAPCSOLATOS KIMUTATÁS 

 
                                                                                                                                                                                adatok Ft-ban 

 

BEVÉTELEK   

 NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM 488.387 

 SZÜLŐFÖLD ALAP 300.000 

 HELYI ÖNKORMÁNYZAT 0 

 MAGÁNSZEMÉLYTÖ ÉS VÁLLALKOZÁSTÓL TÁMOGATÁS 119.275 

 ELŐADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL 0 

 Tagdij bevétel 70.066 

 Kapott bankkamat 847 

 Összesen 978.575 

KIADÁSOK   

 Müködési költség , ráforditás 583.730 

 Adott támogtások 407.280 

 Összesen. 991.011 

 Veszteség: 12.436 

 
 
 

5. A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 
 

 KEMCSE. egyesület 2010. évben céljai megvalósításának érdekében magánszemélyektől és vállalkozásoktól, 
összesen 119.275 Ft, támogatást kapott.  
ebből: természetben adomány   74.375 Ft 
             Pénzadomány                                                44.900 
 

 
6. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, A HELYI 

ÖNKORMÁNYZATTÓL, A KISEBBSÉGI TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK 
TÁRSULÁSÁTÓL, AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT 

TÁMOGATÁS MÉRTÉKÉNEK KIMUTATÁSA 
 
 
A KEMCSE. egyesület 2010. évben, a Nemzeti Civil Alapprogram keretéből, 488.375 Ft. müködési támogatást ,  
További 300.000 Ft támogatásban részesültünk a Szülőföld Alaptól, mely támogatás  a gyermekek magyarországi 
táboroztatására. 
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7. A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEKYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKÉNEK, 
ILLETVE ÖSSZEGÉNEK KIMUTATÁSA 

 
 

A KEMCSE. egyesület 2010. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni juttatást vezető 
tisztségviselőinek. 

 

2010. évi közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 

 

Egyesületünk az 1997 évi CLVI. törvény 26.§. c.) pontjában megjelölt közhasznúsági tevékenységet 
végzi: 

1. a moldvai „Legyen Ön is keresztapa, keresztanya” program népszerűsítése, terjesztése, továbbá új 
keresztszülők felkutatása és bekapcsolása a támogatói körbe; 

2. a keresztszülők egymás közötti kapcsolattatásának kiépítése az Egyesület keretében a hatékonyabb 
támogatói tevékenység érdekében; 

3. a keresztszülők és a moldvai csángómagyar keresztgyerekek és családjuk közötti személyes 
kapcsolatok szélesítéséhez és erősítéséhez szükséges tájékoztatás biztosítása, látogatások, 
gyereküdülések szervezésének segítése; 

. a keresztgyerekek és családjuk szociális és egészségügyi támogatása; 

5. Moldvában a magyar nyelvoktatás feltételeinek javításához segítség nyújtása; 

6. a moldvai csángómagyar kultúra minél szélesebb körű megismertetése és népszerűsítése a bel- és 
külhoni magyarsággal, valamint az Európai Unió országaival; 

7. a moldvai csángómagyarok magyar nyelvű hitgyakorlásának elősegítése. 

1. A moldvai „Legyen Ön is keresztapa, keresztanya” program népszerűsítése, terjesztése, továbbá új 
keresztszülők felkutatása és bekapcsolása a támogatói körbe 

A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége 2000-ben Legyen Ön is keresztapa, keresztanya elnevezéssel 
programot indított csángó gyerekek jelképes „keresztbe fogadására“, azaz oktatásuk anyagi 
támogatására és személyes kapcsolatok kiépítésére. Egyesületünk ilyen keresztszülők összefogásából 
született, akik mind azon fáradoznak, hogy a programot népszerűsítésék és minél több új támogatót 
szerezzenek. Ezt a célt szolgálták 2010-ben havi rendszerességgel megtartott klubdélutánjaink, 
melyekre a tagokon kívül meghívtunk potenciális keresztülőket és érdeklődőket. A figyelemfelkeltésre, 
pontos tájékoztatásra szolgált a honlapunk is, amelyet szinte naponta frissítettünk, és amelyen 
keresztszülővé válni elnevezéssel külön menüpontban adtunk felvilágosítást a mozgalomról és a 
jelentkezés módjáról. Egyesületünk aktívan részt vett minden olyan rendezvényen, jótékonysági 
összejövetelen, amely a csángó oktatás ügyét támogatta, s ezeken szórólapok, újságok terjesztésével, 
személyes meggyőzéssel toboroztunk új tagokat. Ilyen rendezvény volt februárban a Csángó Bál, 
márciusban a Román-magyar baráti társaság ülése, a Magyar Asszonyok Érdekszövetségének novemberi 
és decemberi összejövetelei, a „Angyalok erdeje” elnevezésű, december hónapban nyitva tartó 
karácsonyi adománygyűjtő rendezvény. A csángó ügyekkel foglalkozó szervezetekkel és a médiával is 
szoros kapcsolatot tartottunk. Egyesületünk eseményeiről tudósított több rádió- és televízióadó 
(Kossuth, Lánchíd, Katolikus rádió, MTV 1, Hír Tv, Echo Tv, rendszeresen tájékoztattuk a Csángó Rádiót 
és több hírportálokon is megjelentünk, többek között az Erdély Ma honlapján. 
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2. A keresztszülők egymás közötti kapcsolattatásának kiépítése az Egyesület keretében a hatékonyabb 
támogatói tevékenység érdekében 

Az Egyesület leghatékonyabb fóruma a havonta megtartott klubdélután, melynek elsődleges célja, hogy 
keresztszülők találkozhassanak egymással, kicseréljék tapasztalataikat, tájékozódjanak, és 
együttműködés alakuljon ki közöttük. 2010-ben pontosan 10 alkalommal tartottunk ilyen 
klubösszejövetelt, ahol fentiek mellett a keresztszülők megismerkedhettek az itt tanuló moldvai 
diákokkal, és a Moldvából érkező tanárokkal, de ide hívtuk a potenciális támogatókat is, hogy 
személyesen győződjenek meg Egyesületünk munkájáról. 2010-ben ezeken a klubdélutánokon többen 
vállalták jelentősebb összeggel a Magyarországon tanuló csángó diákok rendszeres, illetve 
alkalmankénti anyagi támogatását. A keresztszülők levélben és honlapunkon keresztül meghívást 
kaptak a csángómagyarok ügyét érintő minden jelentősebb rendezvényekre, jótékonysági estekre, ami 
szintén a kapcsolattartást erősíti.  

A keresztszülők hatékony együttműködését szolgálja Egyesületünk falugazda mozgalma is. Minden 
csángó falunak, ahol magyar nyelvű oktatás folyik, van egy, un. falugazdája, azaz egy keresztszülő, 
akinek személyes helyismerete van, rendszeres kapcsolatban áll a tanárokkal, és napi szinten 
tájékozódik az oktatás helyzetéről, gondokról, feladatokról. Ezek megoldására mozgósítja a falu 
gyermekeinek keresztszüleit, nagyon eredményesen. Tevékenységünknek köszönhetően 2010-ben egy 
millió forintot meghaladó készpénztámogatás gyűlt össze, több mint száz gyereket táboroztattak, 
számos jelentős ajándékgyűjtést szerveztek. 

3. A keresztszülők és a moldvai csángómagyar keresztgyerekek és családjuk közötti személyes 
kapcsolatok szélesítéséhez és erősítéséhez szükséges tájékoztatás biztosítása, látogatások, 
gyereküdülések szervezésének segítése 
A keresztgyermekek és a keresztszülők személyes kapcsolattartása a nagy távolság miatt sok 
nehézségbe ütközik. Ezt a célt elsősorban levelek, csomagok továbbításával szolgáljuk. A csomagok 
gyűjtésére és szállítására megállapodást kötöttünk a Smart Electronic Kft-vel, amely vállalta, hogy a 
csángómagyar gyerekeknek szánt csomagokat budapesti telephelyén összegyűjti, és továbbítja 
Moldvába. Ez a szolgáltatás 2010-ben is a keresztszülők rendelkezésére állt, de nagyobb ünnepek előtt 
a klubdélutánokon is gyűjtöttünk csomagokat. A keresztszülők hatékony tájékoztatását szolgálja a 
keresztszülő-tanár találkozó is, melyet a moldvai tanároknak szervezett tanártovábbképzés keretein 
belül tartunk meg minden évben. 2010 februárjában a továbbképzésre Gödöllőn, a keresztszülő-tanár 
találkozóra a budapesti Németh László Általános Iskolában és Gimnáziumban került sor. Ezen minden 
olyan moldvai falu tanárai jelen voltak, amelyben magyar oktatás folyik. Egy központi, mindenre 
kiterjedő tájékoztatás után a keresztszülők személyesen beszélhettek keresztgyermekük tanárával. 
Ezúttal is volt csomagküldésre lehetőség. A keresztszülő és gyermek személyeses találkozására 
többnyire a nyári táboroztatások alkalmával kerül sor. A nyaraló gyerekeket a keresztszülők 
meglátogathatják, ekkor van módjuk a személyes ismerkedésre, beszélgetésre, kapcsolatuk 
elmélyítésére. A táboroztatás egyben az anyagi támogatás jelentős formája is, a keresztszülők 
többféleképpen is részt vesznek benne: részben vállalják keresztgyermekük utazásának, üdültetésének 
költségeit, illetve saját otthonukban látják vendégül őket. Ezen üdülések finanszírozásához szerencsés 
esetben pályázattal nyert összegek, illetve természetben támogatások (pl. szállás, étkezés biztosítása) 
is hozzájárulnak. 2010-ben több mint 600 csángó kisgyermek vett részt táborozásban. A táborok 
megszervezésében Egyesületünk tagjai jelentős szerepet vállaltak. 

 

4. A keresztgyerekek és családjuk szociális és egészségügyi támogatása 
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A moldvai csángómagyar gyerekek és családjuk szociális támogatása nagyrészt a keresztszülők 
személyes adományain keresztül valósul meg. Az egész évben gyűjtött és továbbított csomagok minden 
ezt a célt szolgálják. De egyesületünk saját szervezésben is gyűjt adományokat (. Nagyobb adományok 
2010-ben: egészségügyi csomagok Hygén KFT Csömör; fonalak cérnák, varrógépek Nagyatádi 
Cérnagyár; édességek, 100 db mikulás csomag Coats Hungary Kft Budapest; több száz karácsonyi 
csomag Budapesti Balett Intézet; nagy mennyiségű ruha szentendrei anyukák. A Tegzes család 
nászajándékként kapott pénzéből milliós értékben teljesen felszerelt iskolatáskákat jutatott el 
Moldvába. Magyarországon felsőfokú tanulmányait megkezd két csángó diák beilleszkedésének 
segítésére címzett adományt ajánlott fel egy tagtársunk.)  

A gyerekek egészségügyi támogatása ugyancsak a csomagok tartalmában testesül meg, minden 
alkalommal. A dobozokba tisztálkodó szerek, fogkrém, fogkefe, szappan, sampon és 
vitaminkészítmények is kerülnek rendszeresen, amire nyomatékosan kérjük a keresztszülőket. 
Vonatkozik ez a csíkszeredai bentlakásban középiskolai tanulmányokat folytató diákokra is. ahová 
2010-ben 50 ezer forint értékű adományt, karnist, függönyöket és gyógyszereket vittünk. Ez évben 
elkezdtük azoknak az egészségügyi dobozoknak az összeállítását, illetve a felszerelésükhöz szükséges 
pénz összegyűjtését, amelyekre minden moldvai iskolában nagy szükség van. Az átadásukat 2011-re 
tervezzük. Egy fogorvos keresztszülő 24 lábnyiki gyermek fogorvosi kezelését vállalta. 

Egyesületünk a keresztszülővel nem rendelkező gyerekeket is támogatását lelkiismereti kérdésnek 
tartja. Ezért az adományozásnál, táboroztatásnál őket is figyelembe veszi. 
 

5. Moldvában a magyar nyelvoktatás feltételeinek javításához segítség nyújtása 

Moldvában nyelvoktatásnak személyi és tárgyi feltételi vannak, Egyesületünk keresztszülő tagjai 
mindkettőhöz jelentősen hozzájárulnak. Havi 4000 illetve középiskolás diákok esetében havi 15000 
forinttal támogatják az oktatást. Ezt az összeget A Moldvai Magyar Oktatási Alapítványon keresztül 
juttatják el rendeltetési helyére. Egyesületünk oktatási felelőse kapcsolatot tart a moldvai tanárokkal 
és a MCSMSZ-szel, így segít problémáik közvetítésében megoldásában. A tárgyi feltételek javításához 
adományokkal és a falugazdákon keresztül szervezett segítőmunkával tudtunk hozzájárulni. 

 

6. A moldvai csángómagyar kultúra minél szélesebb körű megismertetése és népszerűsítése a bel- és 
külhoni magyarsággal, valamint az Európai Unió országaival.  

 

Ezt a feladatot a többször említett havonta megrendezett klubdélutánjaink töltik be. Ezekre a 
programokra előadónak a csángókultúra, hagyomány, irodalom és zene jeles képviselőit hívjuk meg. 
Olyanok is felkeresnek minket, akiket a csángók híre már valahogyan megérintett, és szeretnének 
többet megtudni róluk. Nemcsak magyarországi, hanem külföldön élő honfitársaink is jönnek, és viszik 
hírünket a világban. Előadóink ingyen vállalják a közreműködést. Honlapunkon klubdélutánjainkról 
külön menüpontban számolunk be. 

2010-ben a következő vendégeink tartottak előadásokat februárban Dr. Szabó T. Attila, a biológiai 
tudományok doktora. márciusban Czidráné Bodza Klára tanár és énekművész, ,májusban dr. Heltai 
János Imre nyelvész, tanár és a nyelvtudományok doktora, szeptemberben a bukaresti nagykövetné 
asszony, Bajtai Erzsébet, októberben Diószegi László, a Teleki László Alapítvány igazgatója, a Balassi 
Intézet képviseletében Masát Ádám tanár úr, decemberben a hagyományos karácsonyi ünnepségen 
díszvendégünk volt Schmittné Makray Katalin, a köztársasági elnök úr felesége, Berecz András híres 
mesemondó, Nyisztor Ilona népdalénekes és a tanítványai, Kovács Krisztián, Kovács Gábor, Mátyás 
Mónika Liliána, Nyisztor Tinka etnográfus. Iancu Laura költő, a somoskai Demse Emanuel előadó. 
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7. A moldvai csángómagyarok magyar nyelvű hitgyakorlásának elősegítése 

A csángómagyarok magyar nyelvű hitgyakorlásának lehetősége még alig-alig nyílt meg Moldvában. A 
helyi ellenállás miatt már nagy előrelépésnek számít, hogy 2010-ben néhány magyar; illetve román-
magyar nyelvű szentmise megtartására került sor. Ezek közül Egyesületünk képviseltében többen részt 
vettek: február 7-én a budapesti Szent Anna templomban tartott szentmisén, melyet Petru Gherghel, 
ias-i püspök úr Erdő Péter bíboros úrral közösen mutatott be, májusban a Teleki László Alapítvány és az 
MCSMSZ közös rendezvényét követően három moldvai faluban Somoskán, Magyarfaluban, Pusztinán 
tartott szentmisén. Az egyesület képviselte, tagjainak megjelenése ezeken már önmagában támogatást 
jelent a hitbéli ügyeknek. 
 
Egyesületünk Vallási és Hagyományőrzési Munkacsoportja összeállította a román/magyar nyelvű 
liturgikus imafüzetet katolikus papok segítségével. Saját költségen néhány próbanyomatot is 
készíttetett. Egy-egy példányt átadtak minden érdekeltnek: Petru Gherghel Ias-i püspök úrnak 
esetleges véleményezésre vagy használatba vételi engedélyezésre, papjainak, akik három évre 
Magyarországra jöttek tanulni a magyar nyelvű liturgiát, valamint tájékoztatásul Erdő Péter bíboros 
úrnak, Cserháti Ferenc püspök úrnak, az MCSMSZ elnökének és vallási felelősének is. 
. 
  
Budapest 2010 május 14 
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                             Ez a hosszú beszámoló. amely a közgyülésen hangzott el. 
. A TEVÉKENYSÉG RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓJA 

 
 
 

Egyesületünk az 1997 évi CLVI.törvény 26.§.c.) pontjában megjelölt közhasznúsági tevékenységet végzi: 

1. a moldvai „Legyen Ön is keresztapa, keresztanya” program népszerűsítése, terjesztése, továbbá új keresztszülők 
felkutatása és bekapcsolása a támogatói körbe, 

2. a keresztszülők egymás közötti kapcsolattatásának kiépítése az Egyesület keretében a hatékonyabb támogatói 
tevékenység érdekében, 

3. a keresztszülők és a moldvai csángómagyar keresztgyerekek és családjuk közötti személyes kapcsolatok 
szélesítéséhez és erősítéséhez szükséges tájékoztatás biztosítása, látogatások, gyereküdülések szervezésének segítése  

4. a keresztgyerekek és családjuk szociális és egészségügyi támogatása, 

5. Moldvában a magyar nyelvoktatás feltételeinek javításához segítség nyújtása, 

6. a moldvai csángómagyar kultúra minél szélesebb körű megismertetése és népszerűsítése a bel- és külhoni 
magyarsággal, valamint az Európai Unió országaival. 

7. a moldvai csángómagyarok magyar nyelvű hitgyakorlásának elősegítése. 

 

1. A moldvai „Legyen Ön is keresztapa, keresztanya” program népszerűsítése, terjesztése, továbbá új keresztszülők 
felkutatása és bekapcsolása a támogatói körbe 

 A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége 2000 évben oktatási programot indított, melynek célja a moldvai magyar 
gyermekek iskolai rendszerű és azon kívüli oktatásának megszervezése, fejlesztése. E célok elérése és finanszírozása 
érdekében hívták életre a Legyen Ön is keresztapa, keresztanya mozgalmat, melynek keretében lehetőség van csángó 
gyerekek jelképes „keresztbe fogadására“, azaz oktatásuk anyagi támogatására és velük személyes kapcsolatok 
kiépítésére. Jelenleg 800 keresztszülő-támogatója van a mozgalomnak, közülük 130-an egyesületünk tagjai.  Ők a 
program népszerűsítésében mind személyesen mind az egyesület keretein belül azon fáradoznak, hogy azt 
népszerűsítsék, és minél több új támogatót szerezzenek. Ezt a célt szolgálják havi rendszerességgel megtartott 
klubdélutánjaink, melyekre meghívjuk a potenciális keresztülőket, személyes tájékoztatásuk és regisztrálásuk itt 
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történik. A figyelemfelkeltésre, pontos tájékoztatásra szolgál a honlapunk, amelyet szinte naponta frissítünk, és 
amelyen keresztszülővé válni elnevezéssel külön menüpontban adunk felvilágosítást a mozgalomról és a jelentkezés 
módjáról.  Egyesületünk aktívan részt vesz minden olyan rendezvényen, jótékonysági összejövetelen, amely a csángó 
oktatás ügyét támogatja, s ezeken szórólapok, újságok terjesztésével, személyes meggyőzéssel toborzunk új tagokat. 
Ilyen rendezvények voltak: februárban a Csángó Bál, márciusban a Román-magyar baráti társaság ülése,(vezetőségük 
tagjai közül ketten be is léptek egyesületünkbe), a Magyar Asszonyok Érdekszövetségének novemberi és decemberi 
összejövetelei, decemberben a „Angyalok erdeje” elnevezésű egész hónapban nyitva tartó karácsonyi adománygyűjtő 
rendezvény, melyen a Kinstellar Ügyvédi Iroda segítségével karácsonyfát állítottunk és tagjaink személyesen 
népszerűsítették alatta a keresztszülő programot.   
A csángó ügyekkel foglalkozó szervezetekkel szoros kapcsolatot tartunk, rendezvényeiken részt vettünk a 
hatékonyabb együttműködés reményében. A Csángó Rádió munkatársát a klubdélutánjainkról értestítettükük, aki 
helyszíni riportok készítésével tájékoztatatta a radió hallgatóit, és más hírportálokon is közzé tette többek között az 
Erdély Ma honlapján. 

 

 

2.A keresztszülők egymás közötti kapcsolattatásának kiépítése az Egyesület  

keretében a hatékonyabb támogatói tevékenység érdekében 

 

Az Egyesület leghatékonyabb fóruma a havonta megtartott klubdélután, melynek elsődleges célja, hogy keresztszülők 
találkozhassanak egymással, kicseréljék tapasztalataikat, tájékozódjanak és közös célok érdekében együttműködés 
alakuljon ki közöttük. 2010-ben pontosan 10 alkalommal tartottunk ilyen klubösszejövetelt, ahol fentiek mellett a 
keresztszülők megismerkedhettek az itt tanuló moldvai diákokkal, és a Moldvából érkező tanárokkal, akik 
személyesen tájékoztatták a keresztszülőket keresztgyermekeik helyzetéről, családi körülményeiről, tanulmányi 
eredményéről. De ide hívtuk a potenciális támogatókat is, hogy személyesen győződjenek meg Egyesületünk 
munkájáról. 2010-ben ezeken a klubdélutánokon többen vállalták a magyarországon tanuló moldvai diákok 
rendszeres illetve alkalmankénti egy-egy jelentősebb összeggel való támogatását. A keresztszülők minden esetben 
meghívást kapnak a csángómagyarok ügyét érintő rendezvényekre, jótékonysági estekre, amelyeken egymás ilyen 
jellegű munkáját közelebbről megismerjék, tapasztalatikból épülve  hasonló kezdeményezésekre vállalkozzanak. 

 

A keresztszülök hatékony együttműködését szolgálja Egyesületünk falugazda mozgalma is. Minden csángó falunak, 
ahol magyar nyelvű oktatás folyik van egy un. falugazdája, azaz egy keresztszülő, akinek személyes helyismerete van, 
rendszeres kapcsolatban áll a tanárokkal, és napi szinten tájékozódik az oktatás helyzetésől, gondokról, feladatoktól, 
Ezek megoldására mozgósítja a falu gyermekeinek keresztszüleit, nagyon eredményesen. Többnyire ők szervezik a 
nyári táboroztatásokat is. Tevékenységünknek köszönhetően 2010-ben megvalósult programokból néhány. 

-A magyarfalusi keresztszülők májusban csángó bált rendeztek Egyházaskozáron, melynek bevételéból a magyarfalusi  
ház építéséhez 800 ezer forint adományt gyüjtöttek 

-Közremúködésükkel Dombóvár város önkormányzata egy csángó gyermek középiskolai tanulmányainak támogatását 
vállalta négy éven keresztül évi 150.000 forinttal. 
-A lészpedi kersztszülők támogatásával 4 lészpedi iskolás vehetett részt júniusban a balatonboglári Péchy Blanka 
anyanyelvi táborban. 
-támogatták a nyári óvodátNyári óvoda Kertész Daniella (Külsőrekecsin-i születésű) tanító nénivel. 
-júniusban Balatonlellé és Gödöllőn, 24 gyereket nyaraltattak, akik énekléssel. részt vettek a magyar polgármesterek 
világtalálkozóján és a Kárpát medencei Búcsún  
-júliusban 10 gyereket táboroztattak a. Baranta tábban – Madaras Hargitán. 
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-szeptemberben. Vásárhelyi Tamás falugazda 6 napig egy 4 keresztszülővel meglátogatta a lészpedi magyar órákat. 
- novemberben. a falugazda is elkísérte a Szeret-menti Népdalvetélkedőre a diákokat.  
-decemberben nagy karácsonyi ajándékgyűjtést szerveztek. 
-A kosteleki keresztszülők közül 20 fő, a Terény és környéki keresztszülők, 5 kosteleki kisgyermek keresztszülőségét 
vállalta közösen, 

-Május 26-30-ig egy kisebb Terény-és környéki keresztszülői csoport látogatott el Kostelekre. Ajándékot vittek a 
nyolcadikos gyerekek részére. 

Júniusban 18 kosteleki iskolást két magyar tanárjukkal táboroztattak Torockón. A tábor anyagi fedezetét gyermekek 
keresztszülei, illetve támogatók adták össze. 

-Novemberben közös játék-és ajándékvásárlást szerveztek volt Budapesten, a Gulliver Játékáruházban a kosteleki 
óvodásoknak és iskolásoknak nem feledkezve meg a nevelőkről és a falu pap bácsijáról sem. 

 

3. A keresztszülők és a moldvai csángómagyar keresztgyerekek és családjuk közötti személyes kapcsolatok 
szélesítéséhez és erősítéséhez szükséges tájékoztatás biztosítása, látogatások, gyereküdülések szervezésének segítése  
 

A keresztgyermekek és a keresztszülők személyes kapcsolattartása a nagy távolság miatt sok nehézségbe ütközik. Ezt 
a célt elsősorban levelek, csomagok továbbításával szolgáljuk.  A leveleket a biztonságos célba érés érdekében a 
keresztszülők a MCSMSZ bákói irodájába küldik, ahonnan a tanárok közvetítésével jut el a címzettekhez. A csomagok 
gyűjtésére és továbbítására megállapodást kötöttünk a Smart Electronic Kft-vel, amely vállalta, hogy a csángómagyar 
gyerekeknek szánt csomagokat budapesti telephelyén összegyűjti, és továbbítja azokat Moldvába. Ez a szolgáltatás 
egész évben a keresztszülők rendelkezésére áll, de nagyobb ünnepek előtt a klubdélutánokon is gyűjtünk csomagokat, 
melyeket többnyire a Moldvából érkező vendégtanárok juttatnak el a címzettekhez. 

A keresztszülők hatékony tájékoztatását szolgálja a keresztszülő-tanár találkozó is, melyet a moldvai tanároknak 
szervezett tanártovábbképzés keretein belül tartunk meg minden évben. Ezeken a találkozókon minden olyan moldvai 
falu tanárai jelen vannak, ahol magyar oktatás folyik. Egy közös, mindenre kiterjedő tájékoztatás után a 
keresztszülők külön helyiségekben, személyesen beszélhetnek keresztgyermekük tanárával, így első kézből kaphatnak 
választ minden, a gyermekeket és családjukat érintő fontos kérdésükre. 2010 februárjában a budapesti Németh László 
Általános Iskolában és Gimnáziumban került sor a keresztszülő-tanár találkozóra, ezúttal is volt csomagküldésre 
lehetőség. 

A keresztszülő és gyermek személyeses találkozásokra többnyire a nyári táboroztatások alkalmával kerül sor, A 
táborokban nyaraló gyerekeket a keresztszülők meglátogathatják, ekkor van módjuk a személyes ismerkedésre, 
beszélgetésre, kapcsolatuk elmélyítésére. A táboroztatás egyben a támogatás jelentős formáját is jelenti, ezért ezeket 
A keresztgyerekek és családjuk szociális és egészségügyi támogatása című pontban ismertetjük részletesen. 

 

 

 

 

4. A keresztgyerekek és családjuk szociális és egészségügyi támogatása 

 

A moldvai csángómagyar gyerekek és családjuk szociális támogatása nagyrészt a keresztszülők személyes adományain 
keresztül valósul meg. Az egész évben gyűjtött és továbbított csomagok minden ezt a célt szolgálják. 
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Nagyobb adománygyűjtési akcióink 2010-ben 

Egészségügyi csomagokat ajánlott fel a Hygén KFT Csömör, fonalakat, cérnákat, varrógépeket a Nagyatádi Cérnagyár, 
édességeket, 100 db mikulás csomagot a  Coats Hungary Kft Budapest, több száz karácsonyi csomagot a Budapesti 
Balett Intézet,  
 nagy mennyiségű ruhát gyűjtettek. Szentendre anyukák. 

A Tegzes család nászajándékként kapott pénzéből milliós értékben teljesen felszerelt iskolatáskákat jutatott el 
Moldvába közvetítésünkkel. 

Címzett adományt kapott két Magyarországon tanuló diák egy tagtársunktól, ki adományozási szándékát hosszú távra 
tervezte 
Advent vacsorát adott alelnökünk a Magyarországon tanuló csángó egyetemistáknak. 
  
Az egyesületünk a keresztszülővel nem rendelkező gyerekeket is támogatását lelkiismereti kérdésnek tartja. Ezért az 
adományozásnál, táboroztatásnál őket is figyelembe veszi. 
 
A gyerekek egészségügyi támogatása ugyancsak a csomagok tartalmában testesül meg, minden alkalommal. A 
dobozokba tisztálkodó szerek, fogkrém, fogkefe, szappant sampon s, meleg ruhát, és vitaminkészítményeket is 
kerülnek. Vonatkozik ez a csíkszeredai bentlakásban résztvevőket is, ahol a szobák szépítésére 2010. ben, karnist, 
függönyöket is vittünk. 

2010-ben elkezdtük azoknak az egészségügyi dobozoknak az összeállítását, illetve a felszerelésükhöz szükséges pénz 
összegyűjtését, amelyekre minden moldvai iskolában nagy szükség van. Az átadásukat 2011-re tervezzük. 

A gyermekek nyaraltatása mindenképpen a szociális támogatások körébe sorolható, hiszen éppen a családok rossz 
szociális helyzete miatt, ezek a gyerekek sosem részesülhettek táborozás örömében, sokan még a falujuk határát sem 
lépték át életükben. A nyaraltatatásban a keresztszülők többféleképpen is részt vesznek: részben fedezik 
keresztgyermekük utazásának, üdültetésének költségeit, illetve saját otthonukban látják vendégül őket. Ezen 
üdülések finanszírozásához szerencsés esetben pályázattal nyert összegek, illetve természetben támogatások (pl. 
szállás, étkezés biztosítása) is hozzájárulnak.  

A keresztszülők moldvai látogatásának támogatására, azaz arra, hogy a helyszínen saját maguk győződjenek meg 
keresztgyermekük életkörülményeiről, megismerjék családját, barátait, tanárait, a csángó szokásokat, s így fűzzék 
sorosabbra személyes kapcsolatukat, noha rendkívül fontosnak tartjuk, 2010-ben Egyesületünknek nem volt módja. 

 

5. Moldvában a magyar nyelvoktatás feltételeinek javításához segítség nyújtása 

Moldvában nyelvoktatásnak személyi és tárgyi feltételi vannak, egyesületünk keresztszülő tagjai mindkettőhöz 
jelentősen hozzájárulnak. Havi 4000 illetve középiskolás diákok esetében havi 15 000 forinttal támogatják az oktatást. 
Ezt az összeget A Moldvai Magyar Oktatási Alapítványon keresztül juttatják el az . 

Egyesületünk oktatási felelőse kapcsolatot tart a moldvai tanárokkal és a MCSMSZ-szel, így segít problémáik 
közvetítésében megoldásába. Személyesen részt vett 

-májusban a  Kézműves Napok megszervezésében és , lebonyolítása. Pusztinában  

-júliusban aKárpát-medencei Borsos Miklós Alkotótábor művészeti vezetését programszervezését és , felügyeletét 
látta el Szárhegyen. 

-augusztusban ismét kézműves foglalkozásokat tartott a pusztinai zenetáborban 
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A tárgyi feltételek javításához a falugazdákon keresztül tudnak hozzájárulni, az ő munkájukról A keresztszülők egymás 
közötti kapcsolattatásának kiépítése az Egyesület keretében a hatékonyabb támogatói tevékenység érdekében  című 
pontban már részletesen beszámoltunk 

 

6. A moldvai csángómagyar kultúra minél szélesebb körű megismertetése és népszerűsítése a bel- és külhoni 
magyarsággal, valamint az Európai Unió országaival.  

 

Ezt a feladatot a többször említett havonta megrendezett klubdélutánjaink töltik be. Ezekre a programokra meghívjuk 
előadónak a csángókultúra, hagyomány, irodalom és zene jeles képviselőit. Ezekért szoktak azok is felkeresni minket, 
akiket a csángók híre már valahogyan megérintett, és szeretnének többet megtudni róluk.  Nemcsak magyarországi, 
hanem külföldön élő honfitársaink is jönnek, és viszik hírünket a világban. Előadóink ingyen vállalják a 
közreműködést. „Naputánjáró” című hírlevelünkkel és valamelyik csángó témájú könyvvel szoktunk megköszönni A 
klubdélutánok Albertné Révay Rita előkészítő munkájával, szervezésében és irányításával jönnek. Honlapunkon külön 
klubdélutánjaink, elnevezésű menüpontban: hívjuk fel rá a figyelmet.  

2010-ben vendégeink a következő előadásokat tartották klubnapjainkon: 

 

Februárban Dr. Szabó T. Attila, a biológiai tudományok doktora „A magyar babok. és ami mögöttük van (különös 
tekintettel a csángóságra)"című előadást tartott, majd bemutatta videofelvételét, amely a tavalyi A Teleki Alapítvány 
bákói konferenciáján és a román/magyar/latin nyelvű szentmisén készült 
 
Márciusban Czidráné Bodza Klára, tanár és énekművész, Németh László-, Életfa-, valamint Eötvös József-díjjal 
kitüntetett népdalénekes munkásságáról, ezen belül a moldvai csángó népzenéhez fűződő kapcsolatáról és a Húsvéti 
ünnepkör népdalairól. tartott előadást. Bemutatta kedvenc hangszerét, a tilinkót is. 
 
Májusban Dr. Heltai János Imre nyelvész, tanár és a nyelvtudományok doktora, a Németh László Gimnázium tanára 
nyújtott betekintést tudományos kutatásai eredményeibe, és a moldvai csángó-magyarok nyelvi sajátosságaiba. 
Szeptemberben a bukaresti nagykövetné asszony, Bajtai Erzsébet, aki évek óta szívén viseli a moldvai magyarok 
sorsát beszélt csángóföldi tapasztalatiról. 

Októberben Diószegi László, a Teleki László Alapítvány igazgatója tartott előadását a moldvai csángó-magyarok 
hitéletéről a középkortól napjainkig, melyben az elmúlt években történt olyan jelentős eseményekre is kitért, mint 
például a lábnyiki és a budapesti román/magyar nyelvű püspöki szentmisék. A Balassi Intézet képviseletében Masát 
Ádám tanár úr részletes tájékoztatást adott az intézet munkájáról.  

 
Decemberben a hagyományos karácsonyi ünnepségen díszvendégünk volt Schmittné Makray Katalin, a köztársasági 
elnök úr felesége, mesét mondott Berecz András híres mesemondó Nyisztor Ilona és a tanítványai, Kovács Krisztián és 
Kovács Gábor, Mátyás Mónika Liliána énekeltek. A moldvai magyarság kiválóságait is köszönthettünk köreinkben: 
Nyisztor Tinka etnográfust és Iancu Laura dr. költőt, akit nemrégiben a Magyar Írószövetség egyik alelnökévé 
választottak valamint a somoskai Demse Emanuelt, aki a karácsonyi népszokásokat elevenített fel. 

 

7. A moldvai csángómagyarok magyar nyelvű hitgyakorlásának elősegítése képviselni mindazon keresztszülőket, akik 
adományaikkal támogatják a moldvai magyar oktatás ügyét  

A csángómagyarok magyar nyelvű hitgyakolásának lehetősége még alig-alig nyílt meg Moldvában. A helyi ellenállás 
miatt már nagy előrelépésnek számít, hogy 2010-ben néhány magyar; illetve román-magyar nyelvű szentmise 
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megtartására került sor. Ezek közül Egyesületünk képviseltében többen részt vettek: február 7-én a budapesti Szent 
Anna templomban tartott szentmisén, melyet Petru Gherghel, ias-i püspök úr Erdő Péter bíboros úrral közösen 
mutatott be, májusban a Teleki László Alapítvány és az MCSMSZ közös rendezvényét követően három moldvai 
faluban Somoskán, Magyarfaluban, Pusztinán tartott szentmisén. Az egyesület képviselte, tagjainak megjelenése 
ezeken már önmagában támogatást jelent a hitbéli ügyeknek. 
 
Egyesületünk Vallási és Hagyományőrzési Munkacsoportja összeállította a román/magyar nyelvű liturgikus imafüzetet 
papok segítségével. Saját költségen néhány próbanyomatot készíttetett. Egy-egy példányt átadtak minden 
érdekeltnek: Petru Gherghel Ias-i püspök úrnak esetleges véleményezésre vagy használatba vételi engedélyezésre, 
papjainak, akik három évre Magyarországra jöttek tanulni a magyar nyelvű liturgiát, valamint tájékoztatásul Erdő 
Péter bíboros úrnak, Cserháti Ferenc püspök úrnak, az MCSMSZ elnökének és vallási felelősének is. 
 
Egyesületünk a maga eszközeivel igyekszik támogatni a moldvai magyarok archaikus imádságainak és népénekeinek a 
fennmaradását tanulással is. Klubdélutánjainkon a keresztszülők és a résztvevők megtanulhatnak egy-egy újabb 
népéneket Gergelyné Kovács Mária hit- és énektanár értő vezetésével. A keresztszülők így majd a keresztgyerekekkel 
együtt énekelve a kapcsolataikat ezen a módon is tovább erősíthetik. 
  
Az Egyesület feladata és kötelessége képviselni az adományozó keresztszülőket.  Ezeknek csak egy része tagja az 
Egyesületnek, ezért a tájékoztatás legfőbb eszköze a honlap, amelyre 2010-ben is felkerült minden fontos információ. 
Az Egyesület elnöke meghívottként 2010-ben részt vett az AMMOA megbeszélésein, és ezekről beszámolt egyesület 
elnökségi tagjainak, valamint klubdélutánokon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 
 
 
A KEMCSE. Egyesület 2011május414közgyülésésén elfogadta a 2010.évi tevékenységről készült jelentést. 
 
 
        …………………………… 
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                 Elnök 


