
Köszöntõ

Iskoláskorú lett a moldvai magyaroktatási program, 8. évébe lépett. Nagykorú lett a szervezet, az MCSMSZ, amely mögötte áll  
érett, felnõtt, tapasztalt. Büszkén áll mellette a két magyarországi társszervezet, az AMMOA és a KEMCSE. S ha már ilyen 
szépen összeállt a csapat, szerettük volna megosztani a támogatóinkkal az örömeinket, bánatunkat, híreinket, terveinket. Ezért 
született meg a Naputánjáró. Hogy a közel másfélezer moldvai csángómagyar gyermek, a több mint ezer keresztszülõ, a 
számtalan további támogató s a közöttük hídként is szolgáló három szervezet számára egy további kapocs alakuljon ki.

Reméljük, hogy az ezentúl félévente megjelenõ Naputánjáró hírlevél 
tovább erõsíti Magyarország és Moldva, a keresztszülõk és gyermekeik, a 
támogatások és a belõlük megvalósuló rengeteg program és beruházás 
közötti szálakat. Reméljük, sikerül a gyermekek örömét, s a közel 50 
moldvai és magyarországi munkatárs és önkéntes szorgalmának 
gyümölcsét átadni Önöknek. Szeretettel ajánljuk figyelmükbe a 
Naputánjáró elsõ számát!

Szeretettel,

Hegedûs Dóra
szerkesztõ
a Keresztszülõk a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület elnöke

www.csango.ro         www.keresztszulok.hu
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Beszámoló a 2006/2007-es tanévrõl
 

Elõzmények
2000-ben egyesek kivitelezhetetlennek, mások vakmerõségnek vagy éppen szélmalomharcnak tartották azon ötletünket, hogy moldvai 
csángó falvakban kezdjünk el elõször iskolán kívüli foglalkozások keretében, majd az iskolákban is magyar nyelvû foglalkozásokat 
szervezni a gyerekeknek. Akkor még nem tudtuk, hogy pontosan mekkora feladatra is vállalkozunk, de egyet láttunk, hogy sok faluban a 
gyerekek is értenek még, beszélnek még magyarul, azaz "csángósan", ahogyan õk nevezik a magyar nyelvnek az errefelé hallható 
számunkra nagyon értékes és szép dialektusát.

Az azóta eltelt 7 év alatt sikerült megtapasztalni, hogy milyen ütemben lehet elõrehaladni a gyakorlatban, melyek a legsúlyosabb fékezõ 
tényezõk és melyek azok a módszerek, amelyek mentén a szervezést tovább kell vinni. De a gyakorlati jellegû tapasztalaton túl felgyûlt egy 
jelentõs oktatás-módszertani, pedagógiai tapasztalat is. Láttuk azt is, hogy minden esetben az iskolán kívüli foglalkozások által tudtunk 
továbblépni és bevezettetni az állami iskolákba a magyar nyelv tanítását. Jelenleg mintegy 9.000 gyerek beszéli még valamilyen szinten a 
magyar nyelvet, közülük azonban kevesebb mint 1.500-an részesülnek anyanyelvi oktatásban.

Iskolán kívüli foglalkozások
A hivatalos iskolai kereteken kívüli, a tanórák után tartott és a helyszín szempontjából is az iskolától elváló foglalkozásokat minden olyan 
moldvai csángó faluban tartottunk, ahol vannak magyarórák, ahová sikerült bevezetni a magyar nyelvû foglalkozásokat. Minden olyan 
tanár, aki az MCSMSZ keretében dolgozott a csángó oktatási programon, iskolán kívüli foglalkozásokat is tartott. 

A Reverinda nevû gyereklapot a gyerekek írják, gyerekeknek. A már második éve 
megjelenõ gyereklapot 700 példányban, színes nyomással, lapszámonként 12 
oldalon adjuk ki havonta. Minden lapszámban vannak olyan feladatok kezdõknek és 
haladóknak, melyek jól használhatóak a magyar nyelvû foglalkozások 
megtartásában, de a gyerekek otthon is gyakorolhatják tudásukat.

Iskolai magyarórák
Az elõzõ években szervezett iskolán kívüli foglalkozásoknak, a tanáraink kitartó munkájának köszönhetõen a 2006/2007-es tanévet úgy 
kezdhettük, hogy 992 diákunk tanulhatta az állami iskolában a magyar nyelvet. Az utóbbi években folyamatosan nõtt az iskolákban a 
magyar nyelvet tanulók százaléka az iskola összlétszámához viszonyítva, de valószínûleg rövidtávon még nem érhetõ el az, hogy a teljes 
iskola tanulja a magyar nyelvet. Sajnos továbbra sem konfliktusmentes az állami iskolák és magyartanárok viszonya. Sok iskolában 
igyekeznek kiszorítani, kiközösíteni tanárainkat a tantestületbõl, az igazgatóságok pedig ebben a tanévben is több helyszínen próbálták 
megakadályozni az újabb csoportok indulását, a tanévkezdés is rendkívül nehéz volt, de a késõbbiekben is folyamatos zaklatásnak és 
elutasításnak voltak kitéve a gyerekek és tanárok egyaránt. 

Továbbtanulók
Moldvában nincsen egyetlen magyar tannyelvû középiskola, szakközépiskola vagy szakiskola sem. Így minden éveben kiválasztjuk és 
magyarul továbbtanulni küldjük azokat a diákokat, kiknek családjuk is egyetért ezzel. Így a Csángó Oktatási Program égisze alatt 
tanulhatott Csíkszeredában, Bukarestben és Udvarhelyen az elmúlt tanévben összesen 53 ösztöndíjasunk (IX-XIII. osztályok). 
Csíkszeredában két szaktanár segíti a gyerekeket a felzárkózásban, a közös bentlakásban. Rendkívül fontos volna a gyerekek számára, 
hogy rendelkezzünk egy saját intézménnyel, egy szórványbentlakással Csíkszeredában.  
 
Terveink

a. Szükséges volna az iskolai magyarórák számának növelése. Szeretnénk elfogadtatni az állami iskolákkal a magyarórák 
fontosságát, órarendbe való bevezetését, hogy intézményes keretek között tanulhassák a diákok anyanyelvüket.

b. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az iskolán kívüli tevékenységeket bõvítenünk kell úgy földrajzilag mint a már meglévõ oktatási 
helyszínek tekintetében. Van még legalább 30-35 olyan falu, ahol a gyerekek értik vagy beszélik a magyar nyelv ezen regionális 
változatát, de még nem sikerült megkezdeni a magyar nyelv oktatásának semmiféle folyamatát. Ezekben a falvakban minden év 
késés nagy veszteséget jelent, hiszen azt tapasztaljuk, hogy a nyelvi asszimiláció ha nem is fordult meg, de legalábbis stagnálni 
látszik azokon a településeken, ahol masszívan jelen van az oktatási program. 

c. Újabb falvakban megvásárolni/megépíteni vagy felújítani a Gyerekek Házát: ebben az évben Külsõrekecsinben, majd 
Magyarfaluban (erre azért van nagy szükség, mert jelenleg nagyon sok helyen igen mostoha körülmények között tanulják a 
gyerekek a magyar betûvetést.)

d. A továbbtanuló gyerekek ösztöndíjazása, kollégiumi és étkeztetési költségeiknek fedezése továbbra is célunk kell hogy legyen, 
hiszen azok akik elkezdték tanulmányaikat valamely magyar tannyelvû középiskolában, remélhetõleg be is kell fejezzék azt, a 
szülõk anyagi helyzete miatt azonban ez a Szövetség hathatós segítsége nélkül nem válhat valósággá. Fontos volna kialakítani 
Csíkszeredában egy saját csángó szórványkollégiumot, ahol a tanítványaink jellegzetes oktatási, nevelési gondjait magunk 
kezelhetnénk tapasztalt pedagóguskollegáink segítségével.

Hegyeli Attila
MCSMSZ, oktatási programfelelõs
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Tanévnyitási körkép 2007 õszén

Szeptember 17-én megkezdõdött az új tanév a moldvai csángó falvakban is. Tanáraink visszajelzései alapján azt mondhatjuk, hogy 
az egyik szemünk nevet, a másik sír. Van, ahol zavartalanul, sõt vidáman indult az év, és van, ahol mindent megtesznek a helyi 
hatóságok, hogy megakadályozzák az iskolai magyarórák bevezetését.

Frumószán Máthé Krisztina tanárnõ már heti 21 órában taníthatja az iskolában gyerekeket a magyar nyelv szépségeire, és tovább 
zajlanak a délutáni foglalkozások Neagu Adriánnal. 

Lábnyikban  Orbán Attila nagy lendülettel kezdte a tanévet a gyerekekkel, 
akik a nyári szünet után ismét birtokukba vehették a falu legszebb házát. A 
napokban érkezik a faluba az új kollega, aki az iskolán kívüli órákon foglalkozik 
majd a gyerekekkel, és reményeink szerint ebben a tanévben egyre több 
óvodást is sikerül majd bevonniuk ezekbe a tevékenységekbe.

Márton Attila tanító bácsi kiköltözött Lészpedre, ahol egy jól mûködõ 
kapcsolatot sikerült kialakítania az iskola igazgatójával. Új magyar szaktermet 
adtak a rendelkezésükre az iskolában, ahol a délutáni órákat is minden 
akadály nélkül meg lehet tartani. Így a Szövetségnek nem kell külön termet, 
szobát bérelnie az iskolán kívüli órák helyszínéül. Az iskola vezetõsége szerint 
viszont nincs nyoma az RMDSZ közremûködésével megszerzett, és a román 
kormány által kiutalt támogatásnak, amelyet az iskola felújítására szántak.

Külsõrekecsinbe két új tanár érkezett: Trunchi Péter és Trunchi Ilona, 
mindketten az iskolában fognak tanítani heti 21-21 órában. Nagy kihívás elõtt 
állnak, mivel az állami iskola épületének nagyméretû újítási munkálatai miatt a 
gyerekek három váltásban járnak iskolába, és rövidített órák lesznek. A lelkesedés nagy, hisz az oktatási program vezette vissza 
Pétert a szülõfalujába.

Csíkfaluban az állami iskola nagy része lebontásra került, így tanteremhiány van. A Polgármesteri Hivatal azzal a kéréssel fordult 
az MCSMSZ-hez, hogy az összevont II-IV osztálynak, és az óvodásoknak biztosítson két termet a csíkfalui házában a munkálatok 
befejezéséig. Partnerre találtak, nagy szeretettel tettünk eleget kérésüknek, hisz ezáltal a magyarórák megtartása is könnyebbé 
válik, fõleg az óvodások körében, nem utolsó sorban Bende Edit tanárnõ örömére. Csíkfaluba is érkezik egy új tanár, aki majd átveszi 

a délutáni csoportok egy részének az irányítását.
Klézsén, Budán és Somoskán még zajlik a „tárgyalás”, az igazgatónõ nem 

hajlandó elfogadni a fõtanfelügyelõ által jóváhagyott katedraelosztást. Az 
általa elképzelt órabeosztással lehetetlenné teszi a magyarórák megtartását. 
Így Istók Angéla és Fülei Mária idejük nagy részét az iskolák közti 
közlekedéssel töltenék, és nem a gyerekekkel való foglalkozással.

Diószénben Kiss Emese és Salak Attila folytatják az elõzõ tanévben is 
végzett hatékony munkájukat. Attila továbbra is vállalja a trunki órák 
megtartását, ahová hetente kétszer átjár Diószénbõl. 

Kosteleken is változatlan a helyzet, Ferencz András és Imre Éva a lehetõ 
legjobb hangulatban és körülmények közt kezdte a tanévet a gyerekekkel. 
Remélik, hogy munkájuk eredményeként ebben az évben Kostelekbõl is 
lesznek Csíkszeredában, magyar tannyelvû iskolában továbbtanulni vágyó 
gyerekek.

Pusztinára két új tanár érkezett, akik már be is költöztek a Pusztinai Közösségi Házba. Vajda Éva az iskolai órákat vette át 
elõdjétõl, Szabó László pedig az iskolán kívüli foglalkozásokat.

Magyarfaluba új tanárok kezdték az idei tanévet: Zsigmond Réka és Borbély László. Réka az iskolában két csoporttal foglalkozik 
Zaharia Judit Edit tanárnõ mellett, akinek hét csoportja van, és az elõzõ tanévben is már tanított. Idõközben zajlanak a munkálatok a 
megvásárolt telken levõ ház lakhatóvá alakításáért, ahová reményeink szerint hamarosan átköltözhetnek kollegáink. 

Gajdáron iskolakezdés elõtt pár nappal akadályozták meg a magyar anyanyelvi iskolai órák bevezetését, így Farkas-Ferencz 
Gabriella és Farkas-Ferencz Endre csak iskolán kívül folytathatja az oktatást. 

Lujzikalagorban hasonló a helyzet, Szász Csilla kollegánk csak az állami iskola keretein kívül kezdhette el tevékenységét.
Bákóban növekedett létszámmal indult a csoport a Ion Luca iskolában, amellyel ebben a tanévben Kovács Melánia tanárnõ 

foglalkozik.
Két új helyszínünkön, Nagypatakon és Diószegen zajlanak az elõkészületek, és a közeljövõben elkezdõdik az oktatás is, mivel a 

helyiek részérõl nagy az érdeklõdés.
A tanévkezdés nehézségei és megpróbáltatásai ellenére mindenkinek egy sikerekben és örömökben gazdag tanévet kívánunk!

Kovács Melánia

Kostelek

Magyarfalusi gyerekek



MCSMSZ közgyûlés: új tisztviselõk
 
2007. április 21-én tartotta idei közgyûlését a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége. A közgyûlés 
döntésének megfelelõen az elnöki tisztséget a következõ két évben Solomon Adrián korábbi 
gazdasági felelõs fogja betölteni, a közgyûlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül választotta õt 
erre a tisztségre. Alelnökként László Valerika, korábbi pályázati felelõs és Szarka Felicia, 
külsõrekecsini tanár fogja segíteni munkájában. A szakterületek felelõsei a következõk lesznek: 
Hegyeli Attila - oktatási felelõs, Nyisztor Ilona - kulturális felelõs, Solomon Mária - szociális ügyek 
felelõse, Nyisztor Tinka - egyházügyi felelõs, Pógár László - ifjúsági felelõs.

MCSMSZ vezetõség

Újabb Magyar Házakat szenteltek fel

Házavató Csík faluban
2006-ban megvásároltunk egy faluközpontban lévõ házat, amelyet a 
keresztszülõk támogatásaiból õsszel felújítottunk. Idén már a Csík falusi 
gyerekek itt tanulnak, s szolgálati lakást is kialakítottak benne a tanárok 
számára.

Felszentelték a Lábnyiki Gyerekek Házát
Együtt ünnepelt egy májusi vasárnapon a lábnyikiak apraja-nagyja a 
"Gyerekek Háza" felszentelésén. Akárcsak a falu búcsújakor a templomot, 
az új házat, valamint az elõtte álló régi és az újonnan faragott magyar 
feliratos kereszteket is 

feldíszítették szõttesekkel, virágokkal. Az épület udvarán oltárt állítottak fel 
a magyar misére. Salamon József gyimesbükki plébános II. János Pál 

p á p a  t a n á c s á v a l  
biztatta a lábnyikiakat: 
" N e  f é l j e t e k ! "  A 
ministránsok magyarul 
olvastak fel a Bibliából, 
a közös imádságokon 
hangosan csengett a 
v i se le tbe  ö l tözö t t  
g y e r e k c s a p a t  
miatyánkja. A lábnyiki 
ház felépítésében több száz keresztszülõ adománya segített. Külön 
köszönjük a Bálint Sándor vezette balatonalmádi támogatók, Varga Imre 
vezetésével mûködõ Chemark Alapítvány és a Raj Tamás képviselte 
gödöllõi Új Forrás Polgári Kör, valamint az épületet tervezõ Horváth Ferenc 
segítségét!

Magyar nyelvi tanterem a lészpedi általános iskolában 
Lészpeden 2003-ban 9 bátor kisgyerek iratkozott be az iskolai magyarórákra. 
Tavaly már 46 gyermek tanult magyarul, amikor az új, fiatal és megértõbb 
igazgató egy addig raktárhelyiségként használt osztálytermet adott át Márton 
Attila magyartanárnak: legyen ez a magyar órák állandó színtere. A falu 
összefogott: a nagyobb gyermekek ablakokat tisztítottak, padokat csiszoltak, 
takarítottak, javítottak, fúrtak, faragtak, az anyukák kendezõket, 
népviseleteket hoztak. A tantermet körbekerítették padravalóval, 
kendezõkkel, servétekkel, népviseletet is állítottak ki és természetesen a 
magyar nyelv elsajátítását elõsegítõ szemléltetõ eszközöket. Azóta nincs 
akadálya annak, hogy a lészpedi iskolában magyarul tanulhasson az, aki akar. 
A tábla fölött kétnyelvû felirat köszönti a látogatót: Isten hozta Lészpeden!

Solomon Adrián elnök
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Házavató Csík faluban

Lábnyiki Gyerekek Háza avatás 

Lábnyiki Gyerekek Háza

Lészpedi magyar nyelvi tanterem



Tanulmányi versenyek, vetélkedõk

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a tanév folyamán vagy éppen a szünidõben legyenek 
olyan közös rendezvények, ünnepélyesebb alkalmak az oktatási program életében, 
melyek részben a tanároknak szakmai felkészítést, szervezési útmutatást, másrészt a 
diákoknak együttlétet, összetartozás-érzést sugározzon. Ezek a versenyek vagy 
rendezvények ugyanakkor a többségi nemzet felé jó alkalmak felmutatni létezésünket, 
eredményeinket.

Január 20-án 32 szavalatot hallhattak a frumószai iskolában összegyûltek. 15 települést 
képviseltek a versenyzõk. Az értékes díjakat a keresztszülõk ajándékaiból állítottuk 
össze, tanszerek, könyvek, labdák, hálózsákok és sok édesség került az 
ajándéktáskákba. Köszönjük támogatóink hozzájárulását!

Február 24-én rendeztük meg a megyei magyar tantárgyversenyt. Idén még többen és 
még nagyobb tudással versenyeztek. A tételeket Csíkszeredában állították 
össze, így a tanárok is izgultak, hogy mirõl kell dolgozatot írni. 81 diák 
utazott Bákóba, idén elõször vettek részt gajdári, lujzikalagori, nagypataki, 
és bákói gyerekek. 

Az április 10-14. között rendezett verseny mottója egy Ady sor volt: "Ti 
vagytok az örökség, a jutalom." A versenyzõ magyarfalusi Bálint Kamilla és 
a pusztinai Mátyás Krisztina részvétele visszaigazolása az elmúlt hét 
esztendõnek: magyartanárként érdemes Moldvában dolgozni. A 
nagyszülõk használta nyelvjárásra alapozni lehet, és versenyképes 
nyelvtudást adhat, ha a 
gyerekek éveken át 
anyanyelvi  órákon 
v e s z n e k  r é s z t .  

Büszkék vagyunk Kamillára és Krisztinára!

Énekszótól hangos nyüzsgés, a népviseletek színes kavalkádja uralta a 
2006. november 25-én a Pusztinai Magyar Ház hangulatát. A zsûri 
tagjaiként idén Ségercz Ferencet, Csibi Szabolcsot és Érsek Csabát, a 
sepsiszentgyörgyi Fabatka és Kalagor együttesek tagjait kértük. Minden 
falu két gyerekkel képviseltethette magát: egy I-IV osztályos és egy V-VIII 
osztályos énekes versenyezett. Úgy a kicsik, mint a nagyok esetében 
elmondhatjuk, hogy nagyon ügyes, jól felkészült és gyönyörû hangú 

IV. Moldvai Magyar Szavalóverseny

Tantárgyverseny negyedszer Bákóban

Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom tantárgyverseny - Nagyvárad

Szeret menti Népdalvetélkedõ harmadik alkalommal

www.csango.ro    www.keresztszulok.hu

Telket, házat vásároltunk Magyarfaluban
Hosszú évek próbálkozásai után végre sikerült megvásárolnunk 
Magyarfaluban egy központi fekvésû, 13 árnyi összterületû telket, amelyen 
jelenleg egy öreg ház található melléképületekkel. Idén õsztõl ebben a 
házban zajlik majd a magyarfalusi iskolán kívüli oktatás, illetve itt fognak 
lakni tanáraink is. Távlatilag azonban szükség lesz (akárcsak a 
szomszédos Lábnyik faluban) egy új épületre, hiszen a meglévõ vályogház 
nagyon kicsi ahhoz, hogy praktikusan elláthassa a "Gyerekek Háza" 
szerepet. A telek és ház vásárlása Deák András képviselõ úr (KDNP) 
munkája révén vált lehetõvé, hiszen csapatával együtt gyûjtést szerveztek. 
Ezt az összeget a keresztszülõk támogatásai egészítették ki. Idei 
feladatunk az, hogy ezen a telken megépülhessen egy modern, befogadó 
közösségi ház. Magyarfaluban megvásárolt ház

Szavalóversenyen
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Tantárgyverseny - díjkiosztó

Szeret menti Népdalvetélkedõ



gyerekek jelentkeztek, a tavalyi és tavalyelõtti versenyhez viszonyítva is erõsebb volt a mezõny. A zsûrinek figyelembe kellett 
venni a szövegek ismeretét, a választott népdalok eredetiségét, az énekesek természetességét, az intonációt, a 
dallamvezetést és még sok más szempontot. Annyit bizonyosan 
megállapíthatunk, hogy kár volt a moldvai csángó népi kultúra fölött 
gyászharangokat kongatni, túl korai volt a huszonnegyedik óra vészjóslatát 
hangoztatni: a gyerekek akaratereje, vállalása, gyönyörû éneke tovább élteti, és 
saját közegében ünnepli ezt a pazar népi kultúrát, az összmagyarság közös 
kincsét. Köszönjük az Ifjúsági, Családügyi és Esélyegyenlõségi Minisztérium, az 
Illyés Közalapítvány, a Pusztinai Szent István Egyesület valamint a Domokos Pál 
Péter Alapítvány és Tündik Tamás támogatását, segítségét.

Nagy szeretettel adjuk közre a III. Szeret menti népdalvetélkedõ legérdekesebb, 
legértékesebb dalait. A Kárpátok keleti oldalán élõ moldvai csángók gazdag népi 
kultúrájából ad ízelítõt ez a lemez kisiskolás korú gyerekek tolmácsolásában.
Kapható a Szent Gellért Könyvesboltban (Bp. V. ker. Ferenciek tere, Kárpátia 
udvar); megrendelhetõ az AMMOA ügyintézõjétõl: 0036-20-5647055, 
ammoa@csango.ro.

"Két malomhoz tartok számot" - Megjelent a III. Szeret menti népdalvetélkedõ 
anyagából összeállított CD lemez 

www.csango.ro    www.keresztszulok.hu

Nyári táborok

Minden nyáron sok anyanyelvi és közösségi táborban vesznek részt diákjaink, úgy Magyarországon mint Erdélyben, de 
újabban Moldvában is szervezünk ilyen táborokat. E táborok szervezésében, lebonyolításában sok segítõnk, partnerünk van. 

Az idei nyár folyamán 27 nyári táborban összesen több mint 600 moldvai 
csángó gyereket tudtunk táboroztatni. Ezekrõl személyes beszámolókat a 

 címen olvashatnak.
Ezúton is köszönjük a 
meghívó szervezeteknek, 
k e r e s z t s z ü l õ k n e k ,  
támogatóknak, és a kísérõ 
tanároknak, szülõknek a 
segí tségüket !  Önöknek 
köszönhetõen életre szóló 
é l m é n y e k k e l  
g a z d a g o d h a t t a k ,  
barátságokat köthettek, 
v i l á g o t  l á t h a t t a k  
tanítványaink.

www.csango.ro/hu_tabor.htm

6

Megalakult a keresztszülõk egyesülete

A moldvai csángómagyar gyerekek keresztszüleit összefogó egyesület gondolata a 2006 nyarán tett közös moldvai 
látogatások során fogalmazódott meg. Gyöngyössy Lajos kezdeményezésére még 2006 õszén került sor az elsõ ülésre, amely 
nyomán megalakult a Keresztszülõk a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület, röviden a KEMCSE. Alapvetõ célunknak 
tekintjük a „Legyen Ön is keresztapa, keresztanya!” program népszerûsítését, a támogatók körének bõvítését. Segítséget 
kívánunk nyújtani a keresztszülõk egymás közti kapcsolattartásában, célunk erõsíteni a csángómagyar gyerekek és a 
keresztszülõk közötti kapcsolatokat. A keresztgyerekek és családjuk szociális és egészségügyi támogatása mellett kiemelt 
fontosságúnak tartjuk, hogy segítséget nyújtsunk a moldvai magyar nyelvoktatás feltételeinek javításához, valamint, hogy 
minél szélesebb körben megismertessük a moldvai csángómagyar kultúrát a bel- és külhoni magyarsággal.
Amennyiben szeretne az Egyesület tagja lenni, kérjük, töltse ki az alábbi nyomtatványt és küldje el a következõ címre: 1124 
Budapest, Vércse u. 4/b. Az Egyesület alapszabálya a  oldalon olvasható.
Várjuk Önöket szeretettel!

Ferkóné Pávai Réka, KEMCSE titkár

www.keresztszulok.hu
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BELÉPÉSI NYILATKOZAT

Alulírott …………………………………………………… Születési hely, idõ: …………………………..………. Lakcím / értesítési 
cím:  …………………………………………………..………………………………
Vezetékes tel.:……………..……….... fax: ……….………..……. mobiltel.: …………………….………..
e-mail:………………………………....................... foglalkozás …………………………………..... 
a Keresztszülõk a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület alapszabályával és célkitûzéseivel egyetértek. Kérem 
felvételemet az Egyesületbe pártoló / rendes tagként.

Az egyszeri belépési díj: - aktív személy esetén: 1.000,- Ft
- munkaviszonyban nem lévõ (nyugdíjas, diák, munkanélküli, hosszasan gyesen és gyeden, valamint 

a tartósan betegállományban lévõ) részére: 500,- Ft.
Az éves tagdíj:  - aktív, dolgozó tagok részére 2.000 Ft,

- nyugdíjasoknak és a munkaviszonyban nem lévõknek 1.000 Ft,
- pártoló tagoknak egységesen min. 2.000 Ft 

A tagdíj fizetését az Egyesület alapszabályában leírtak szerint vállalom. Az Egyesület alapszabálya a www.keresztszulok.hu 
oldalon olvasható.
A tagdíjat befizetni személyesen a havi klubdélutánokon, vagy átutalással és pénztári befizetéssel az Egyesület 
bankszámlájára lehet: Raiffeisen Bank 12011265-00160103-00100008.

Budapest, 2007. ……………………….. 

...............……..……………………… .........................................................
belépõ aláírása  ellenjegyzõ

KEMCSE rendezvények

Az Egyesület bemutatkozó rendezvényére, egy nagyszabású Mikulás-ünnepségre 2006. december 10-én került sor, közel 150 
résztvevõvel. A jótékonysági délutánon fellépett Petrás Mária csángó népdalénekes és Levente Péter elõadómûvész. Az 
összegyûlt adományokat a lábnyiki ház befejezésére fordítottuk.
Ezév januárjától minden hónap 2. szombatján 14-16h között rendezzük meg a keresztszülõi klubdélutánt, ahol 
bemutatkozások, akutalitások mellett lehetõséget biztosítunk az ismerkedésre, beszélgetésre, kérdésekre, 
élménybeszámolókra. Több ízben is meghívott vendégként fogadhattuk körünkben csángómagyar gyerekek kis csoportjait és 

Moldvában tanító tanáraikat. Tavasszal Nyisztor Tinka, az MCSMSZ vallási 
felelõse is ellátogatott egy ilyen délutánra, hogy beszámoljon a magyar 
mise, a moldvai egyházi helyzet jelenlegi állapotáról.

A 2007. évi klubok további idõpontjai: október 13., november 10. és 
december 8.
Helyszín: Háló Központ (V. ker. Ferenciek tere 7-8. Kárpátia Udvar, III. lph. 
II. em./9. ).
A december 8-i, évzáró klubdélutánon lesz lehetõség karácsonyi 
ajándékcsomagok leadására, legfeljebb cipõsdoboz méretig (pontos 
névvel, címmel és feladóval ellátva).
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Levente Péter elõadása

KEMCSE honlap és levelezõlista

Sok szeretettel várjuk az Egyesület honlapján hetente többször frissített hírekkel, beszámolókkal, rengeteg információval: a 
www.keresztszulok.hu címen!

Az KEMCSE tagjai számára létrehozott egy levelezõlistát, amelynek célja:
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Falu-klubok

Kedves Keresztszülõ!

Ha szeretne további segítséget keresztgyerekével való kapcsolattartásában, akkor a faluklub egy jó lehetõség. A faluklub 
tulajdonképpen egy információs hálózat, ami az egyazon faluban érdekelt keresztszülõket fogja össze. Miért jó ha tudunk 
egymásról?

1. Ha valaki éppen utazik abba a faluba, gond nélkül el tud vinni akár hússzal több levelet is, vagy akár csomagot. Ezzel az 
Ön küldeménye hamarabb célba ér, és a bákói iroda terheit is csökkentjük.

2. Ha keresztgyereke táborba vagy fellépésre jön Magyarországra, akkor idejében megtudhatja, hogyan és hol találkozhat 
vele.

3. Gyûjtést tudunk szervezni keresztgyereke tanulási feltételeinek javítására, amihez ki-ki kedve és lehetõsége szerint 
hozzájárulhat. A helyi tanárokkal egyeztetve az adott falu oktatási feltételeit javító kisebb-nagyobb beruházásokat tudunk 
megvalósítani, mint például az internet-elérést vagy hosszabb távon a Gyerekek Házának megvalósítását. Ilyen 
gyûjtéseket mindenképpen érdemes faluszinten kezelni, mert falvanként változó a helyzet. Tehát keresztgyerekeink 
fejlõdését együttes erõvel jobban tudjuk szolgálni. Még ezen a ponton megemlíteném a karácsonyi ünnepséget, amiben 
a keresztszülõk egységcsomagok elõkészítésével és kiszállításával segítségáre lehetnek a helyieknek, és rengeteg 
örömöt és élményt nyújthatnak keresztgyerekeiknek.

Mit érdemes tennie? Jelentkezzen a keresztgyereke falujához tartozó falugazdánál, és kérje, hogy tájékoztassák mindenrõl, 
ami falujával kapcsolatos. 

Reménységgel és barátsággal,
Balázs Tivadar

Falugazda, Magyarfalu
A már mûködõ faluklubok felelõsei:

· minél több keresztszülõ kaphasson naprakész információkat a moldvai magyaroktatás állapotáról, a keresztgyerekekrõl, 
az Egyesület rendezvényeirõl, 

· kialakulhasson egy virtuális fórum, ahol minden regisztrált tag elmondhatja a véleményét, örömét és bánatát, tanácsot 
kérhet vagy éppen adhat, 

· s nem utolsósorban, kovácsolja ez a lista is valódi közösséggé a moldvai magyaroktatást támogató keresztszülõket, 
érdeklõdõket. 

Amennyiben szeretne csatlakozni a levelezõlistához, kérem, küldjön errõl egy e-mailt az elnok@keresztszulok.hu címre!

Az alábbi falvakba várjuk a lelkes, szervezni vágyó keresztszülõket, falugazdának: Csíkszereda, Bákó, Buda, Diószeg, 
Nagypatak, Pusztina,  Trunk.
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Település
Kapcsolattartó

személy
E-mail Tel. szám

Csík rozsaneve@t-email.hu 30/382-3563Dr. Lukácsi Margit

Diószén sztirol@t-online.hu 20/981-2841Király Lajos

Frumósza dr.feczko.gabor@mvhr.t-online.hu 45/364-035Dr. Feczkó Gábor

Gajdár elvira.biri@gmail.comBiri Elvira

Klézse eros.ildiko@freemail.hu 30/475-5338Erõs Ildikó

Kostelek torvai.laszlo@freemail.hu 30/523-7467Torvaji László

Külsõrekecsin borika550328@freemail.hu 30/4566-304Lázár Mihályné Borika

Lábnyik gborocz@filtermax.hu 20/315-7528Böröcz Gergely

Lészped gy56lajos@t-online.hu 20/804-3508Gyöngyössy Lajos

Lujzikalagor lajosvera@yahoo.co.ukLajos Veronika

Magyarfalu TBalazs@epicor.com 20/3279-672, 452-7505Balázs Tivadar

Somoska pavreka@yahoo.com 20/951-0080Ferkóné Pávai Réka

20/342-7236
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Vallási és szociális csoport alakult 

A szeptemberi KEMCSE klubdélutánon megalakult az Egyesület vallási és szociális ügyekkel foglalkozó munkacsoportja. 
Keresztszülõként mi a gyerekek testi-lelki egészsége érdekében szeretnénk minden segítséget megadni szeretettel, 

türelemmel, viszonzásvárás nélkül, hogy érezzék, ránk számíthatnak. 
Vállaljuk a keresztszülõk és minden jószándékú segítõ összefogását 
nézetei és vallási felekezetére való tekintet nélkül a katolikus csángók 
megsegítése érdekében. Ebben a tanévben az oktatási programban 
résztvevõ tanárok megtanítják a gyerekeknek magyarul az alapimádságok 
közül: a „Miatyánk”-ot és az „Üdvözlégy”-et. Átadtuk ehhez tanári 
segédkönyvként Fülöpné Erdõ Mária hittankönyv és kifestõkönyv-
adományait. Szociális és egészségügyi területen is nagyon sok a teendõ. 
Vállaltuk, hogy a keresztszülõk körében felmérést végzünk, hogy az alábbi 
területeken kire számíthatunk: 

4000 km két keréken a moldvai magyar miséért

Moldvai csángómagyar testvéreink magyar nyelvû vallásgyakorlásáért indított 
zarándoklatom terve körülbelül fél évvel az indulás elõtt fogalmazódott meg bennem elõször. 
Közvetlen kiváltó oka egy internetes blogbejegyzés volt, amelynek szerzõje kijelentette: a 
moldvai magyar oktatási program, amely jelenleg 16 faluban mûködik és mintegy 1600 
gyermekhez és fiatalhoz jut el, önmagában nem elegendõ a moldvai csángómagyarok teljes 
és végleges asszimilációjának megállításához, ahhoz ugyanis a mélyen hívõ, hitüket napi 
rendszerességgel gyakorló csángómagyarok hitéletének nyelvét is szükséges volna legalább 
részben magyarra váltani. A bejegyzés nem éppen barátságos hangnemben azt is 
leszögezte: ez azonban soha nem fog valóra válni. Magyar mise soha nem lesz 
Csángóföldön.
Az ismeretlen blogbejegyzõ magabiztos arroganciája éreztette velem elõször: ezt nem 
hagyhatjuk annyiban. Tennünk kell valamit.
Egykori kerékpárversenyzõként, többszörös maratoni futóként rövid idõ alatt körvonalazódott 
fejemben egy Budapestrõl induló, a Vatikánt útba ejtõ, majd Moldvában végzõdõ kerékpáros 
zarándoklat terve. A szervezés megkezdésétõl az indulás napjáig alig két hónap telt el. 2007. 
április 22-én indultunk Budapestrõl, a Szent István bazilika elõl, május 11-én fogadták 
küldöttségünket a Vatikánban, június 1-jén tárgyaltunk Petru Gherghel püspök úrral 
Jászvásárban és június 5-én szálltam le a nyeregbõl a székelyföldi Farkaslakán útban hazafelé Moldvából. 
A közben eltelt 45 nap alatt megtettem két keréken 4000 km-t, áthaladtam 8 ország mintegy 370 településén, találkoztam öt 

magyarországi püspökkel, Nyisztor Tinka közbenjárására a Vatikánban fogadott a katolikus 
világ harmadik emberének tartott msgr. Pietro Parolin, a Szentszék külügyminiszter-
helyettese. Személyesen biztosított támogatásáról három erdélyi fõesperes, a gyulafehérvári 
katolikus teológia rektora, rajtuk kívül Böjte Csaba atya, Tõkés László, valamint 
Magyarország bukaresti nagykövete és csíkszeredai fõkonzulja. Hazaérkezésem után 
sikeresnek ítélte a zarándoklatot a Magyar Országgyûlés Külügyi és Határon Túli 
Bizottságának elnöke is.
Az indulás elõtt két feltételhez kötöttem a zarándoklat sikerét. Az egyik, hogy minél több 
ember figyelmét hívjuk fel arra a Szentírásnak, Románia alkotmányának, az Európai Tanács 
ajánlásainak, a keresztény felebaráti szeretetnek és az emberi igazságérzetnek egyaránt 
ellentmondó állapotra, hogy az európai uniós Romániában élõ csángómagyar testvéreink 
nem vehetnek részt egyházi szertartásokon anyanyelvükön. A zarándoklat számos 
támogatójának és a média intenzív érdeklõdésének köszönhetõen ez megvalósult.
A másik feltétel, hogy valóban be is vezessék a magyar nyelvû egyházi szertartásokat 
azokban a csángó falvakban, ahol a hívek mindennapi életükben a magyar nyelvet 
használják. Erre egyelõre Isten kegyelme és Petru Gherghel jászvásári püspök úr akarata és 
belátása szerint még várnunk kell. És küzdenünk érte. 

Ferkó Zoltán
zarándok
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Ferkó Zoltán úton

Zarándoklat Magyarfaluban
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- helyszíni állapotfelmérés és beszélgetés (fogorvos, nõgyógyász, hittanár, stb.)

- adományozó v. szponzor felkutatása (fogkefe, fogkrém, egészségügyi eszközök, pénz, autó stb.)

- könyvek, kazetták gyûjtése (Ablak-zsiráf, Zengõ ÁBC, mese-kazetták, tanítási segédanyagok stb.)

- imaháttér (papok, hívõk, rózsafüzértársulatok, imaközösségek stb.) 
Megállapítottuk, hogy Ferkó Zoltán tavaszi zarándokútja eredményes volt. A jászvásári püspök megígérte, hogy a Mária Rádió 
adásait hamarosan hallani fogják Csángóföldön is. Hiszünk abban, hogy van okunk reményre és lesz jövõnk is. A szeretet kis 
apró lépései elvezetnek minket ahhoz, hogy majd valamennyien békés, nyugodt életet élhessünk, szentségben és 
tisztességben Krisztus Jézus által. (1Tim 2.1-8  Szent Pál szavaival élve.)
Amennyiben szeretne csatlakozni a csoport munkájához, szeretettel és köszönettel várjuk a jelentkezését:

Albertné Révay Rita
vallási és szociális felelõs, KEMCSE

Csomagküldés, adományok

Cipõsdoboznál nem nagyobb, névre szóló csomagokat továbbra is:

· kizárólag személyesen a Szent Gellért Könyvesboltban lehet leadni (1053 
Budapest, Ferenciek tere  8.)

· postán Horváth Ernõ nevére (5211 Tiszapüspöki, Fõ út 35.) lehet feladni.

Az itt összegyûlõ dobozokat rendszeresen kiszállítjuk a raktárba, s onnan kerül ki 
Moldvába, amikor lehetõség adódik. A csomagok kiszállításának idõpontja elõre nem 
kalkuláható (szabad fuvarkapacitástól függ), ezért kérjük, hogy legalább 1 hónappal 
számoljanak. A karácsonyra szánt névre szóló csomagok leadási határideje: december 8. 
Ezt követõen már csak január közepére tudjuk biztosítani az átadást.

Együttmûködésüket és megértésüket köszönjük!

Pusztinai portré
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Elérhetõségek

Moldvai Csángómagyarok Szövetsége
Postacím: RO-600069 Bacãu, O.P.1., C.P. 124., Iroda: RO-600162 Bacãu, Str. Cremenea 2/D/1.

Tel/Fax: +40-234/543886, Web: www.csango.ro, E-mail: mcsmsz@csango.ro
Pénzintézet: Raiffeisen Bank Suc. Bacãu, RO-600045-Bacau, Str. Dumbrava Roºie nr. 2., Swift-kód: RZBRROBU,  

számlaszám: RO57RZBR0000060006776563 (ROL)   RO54RZBR0000060006776617 (HUF)

Keresztszülõk a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület
HU-1124 Budapest, Vércse u. 4/b., Tel: +36-1/890-0634, Fax: +36-1/391-0403, Mobil: +36-20/966-1636

Web: www.keresztszulok.hu, E-mail: info@keresztszulok.hu, kemcse@csango.ro
Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank 12011265-00160103-00100008

A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány
Postafiók cím: HU-1386 Budapest, Pf. 966., Székhely: HU-2013 Pomáz, Rákóczi Ferenc út 77.

Tel: +36-20/564-7055, E-mail: ammoa@csango.ro
Bankszámlaszám: OTP Bank 11742173-20154778-00000000
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