MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROK SZÖVETSÉGE
KERESZTSZÜLÕK A MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROKÉRT EGYESÜLET
A MOLDVAI MAGYAR OKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY

Naputánjáró
A moldvai magyar oktatási program hírlevele
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Kedves Barátaink, Tisztelt Támogatóink!
Nehéz évet zártunk a szó több értelmében. A gazdasági válság jeleit jócskán megéreztük mindannyian, de
olyan értelemben is „nehéz” év van mögöttünk, hogy sok esemény és változás történt. A Moldvai
Csángómagyarok Szövetsége (MCSMSZ) és a Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület
(KEMCSE) is tisztújító közgyűlést tartott. Engedjék meg, hogy köszöntsem a KEMCSE vezetőségének új
tagjait, köztük Pákozdi Judit elnököt. Mindannyian reméljük, hogy továbbviszik és fejlesztik a KEMCSE
eddigi munkáját. Köszönöm, hogy önkéntes és önzetlen munkájukkal hozzájárulnak a csángómagyar
gyerekek oktatásához, közös ügyünk előre viteléhez!
Tisztelettel megköszönöm az eddigi elnöknek, Hegedűs Dórának és Ebneth Frigyes gazdasági vezetőnek a
hihetetlen operativitást, nem kímélve időt, energiát és anyagiakat, amit mindketten befektettek e feladatba,
amit önkéntesen vállaltak több éven át.
Köszönettel tartozunk A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány (AMMOA) keretében dolgozó barátaink
munkájáért is, ők is önkéntesen, saját szabadidejük kárára teszik már évek óta dolgukat azért, hogy a
támogatások összehangolt, ellenőrzött formában jussanak el rendeltetési helyükre.
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Versenyt futunk az idővel, hiszen rengeteg gyerek van, aki még csak lehetőséget sem kap, hogy
megismerkedjen a magyar betűvetéssel, elmondhassa valaki nekik, hogy az a kultúra, amelyben felnőtt nem
valami szégyellni való, hanem egy érték, amire büszkék kell, hogy legyünk.
Akármilyen nehéz évet zártunk, és akármilyen sok eredményt értünk el, akármennyi programot valósítottunk
meg, nem állhatunk meg, tovább kell mennünk, legalább 30 olyan csángó falu van, ahol el sem kezdtük az
oktatást. Az anyanyelvi vallásgyakorlás terén pedig egyelőre szimbolikus eredmények mutatkoznak,
dolgoznunk kell, hogy ezek a moldvai csángók hétköznapjaiban is megjelenjenek.
Kedves keresztszülők!
Amit Önök segítségével sikerült megvalósítanunk mind nagyszerű dolog! Több száz gyerek táborozhatott az
elmúlt évben is, akinek másképpen esélye sem lett volna a faluból kilépni, ünnepekkor ajándékokat kaptak,
amit máshonnan soha nem kapnak, és ami a legfontosabb az, hogy az Önök támogatása révén olyan
pedagógusokat rendelhetünk a gyerekeink mellé, akik lelkiismeretesen nap mint nap tanítják számukra a
magyar nyelvet és sokszor ennél sokkal többet is. Meg vagyok győződve, hogy mindennek gyümölcse egy
napon megmutatkozik és közvetetten az egész magyarságra hatással lesz.
Hiszem azt, hogy ez a cél, amelyért mindannyian dolgozunk, egy nemes cél, máskülönben közel 1500 ember
munkája, ideje, energiája, és anyagi áldozata, 3 civil szervezetünk összehangolt működése nem volna
lehetséges.
Remélem, a jövőben még több ember megismer minket és támogatandónak tartja munkánkat, céljainkat!
És ahogyan az én falumban, Lujzikalagorban mondani szokás ilyenkor, új esztendő kezdetén: „Sok számos
esztendőbe kapjuk egészségbe, békességbe!”
Solomon Adrián, MCSMSZ elnök

Csíkszeredai csapat
Néhány mondatban szeretném bemutatni a kollégiumi „csapatunkat”.
Józsa Csaba székelyudvarhelyi születésű, de az elmúlt éveket Magyarországon töltötte, most 2009. nyarán
költözött haza ennek a hivatásnak a kedvéért. Több évet dolgozott gyerekek és fiatalok mellett nevelőként,
programszervezőként, táborvezetőként, így nem idegen számára a kollégium vezetésével járó feladatkör.
Imre Hajnal tavaly szeptember óta nevelője a továbbtanulóknak, minden nap délután 2-től este 10-ig bent van
a kollégiumban, tulajdonképpen a kollégium motorja, segít a tanulásban, beindítja a mosógépeket, elintézi az
ideiglenes lakcímkártyákat, mindig tudja, hogy ki hol és mit csinál, a gyermekek nagyon szeretik és tisztelik.
Ferencz Lilla magyar szakos tanárként segíti a nebulókat minden délután a szilencium idején. Lilla is évek óta
a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének munkatársa,
emellett középiskolában is tanít, nem egy csángó diákunk
osztályfőnöke, így jól ismeri, hogy milyen nehézségekkel kell
szembenéznie egy Moldvából idekerült kamasznak.
Péter Endre a hétvéges nevelő. Ő is középiskolai tanárként
dolgozik hétköznap, ezért Lillához hasonlóan neki is nagy
rálátása van a csángó diákok ügyeire, igyekszik segíteni nekik a
boldogulásban az iskolában is.
Én Pfemeter Mária vagyok, közgazdász végzettségem van, de a
tavalyi évben magyar tanárként próbáltam ki magam
Moldvában, Gajdárban, ahol személyes tapasztalatokon
keresztül sikerült megismerkednem a csángók kultúrájával,
gondolkodásmódjával, életmódjával, és az egész „csángóüggyel”, amire szükség is volt, hiszen mosonmagyaróvári vagyok.
Természetesen nem csak mi öten vagyunk a gyermekekkel, hanem az állami nevelők is, akik a Székely Károly
Szakközépiskola kollégiumában dolgoznak. Ez a kollégium biztosít a mi diákjainknak is helyet. És persze
nem felejtkezhetünk el a 77 csángó diákunkról sem, akik körül forog igazából a világ a bentlakásban.
Ennyi fiatal mellett minden nap tartogat valamilyen újabb kihívást és izgalmat. Nevelőknek és
nevelteknek egyaránt mozgalmas élete van, hiszen minden hétre jut néhány szülői értekezlet, felmérő
(ami azonnali „elsősegély” korrepetálást igényel), orvosi vizsgálat, osztálybuli, kirándulás, fellépés,
vagy éppen iskolai gyakorlat.
Az iskolához kapcsolódó kötelezettségeken és programokon kívül a félév folyamán igyekeztünk mi is
minél több programot szervezni a bentlakásban: voltunk szalonnát sütni, gombászni, megmásztuk a
www.csango.ro

2

www.keresztszulok.hu

Nagysomlyó hegyét, szerveztünk vetélkedőt, fejlesztő
csoportfoglalkozásokat, volt gólyabálunk és gólyabulink,
moldvai táncházunk a Veres Kheldár emlékzenekarnak
köszönhetően, és összevont Mikulás-karácsonyi
ünnepségünk. Jó torkú diákjaink több népdalvetélkedőn is
részt vettek kiváló eredménnyel. Ezek az eredmények hosszú
évek munkáját tükrözik.
Nagyban megkönnyíti a munkánkat az is, hogy ezek a fiatalok
nem csak ügyesek, hanem akarnak is, tudják nagyjából, hogy
hova tartanak. Ebben nagy szerepe van a falvakban dolgozó
kollegáink munkájának is, akik felkészítették őket a
továbbtanulásra, valamint a keresztszülők támogatásának,
akik biztos hátországot jelentenek mind a diákoknak, mind a nevelőknek. Ezt a munkát és támogatást
ezúton is köszönjük, és bízunk a jövőbeli további eredményes együttműködésben.
Pfemeter Mária - Csíkszereda

Köszönet az Angyaloknak! Csángóföldi Karácsony 2009.
Mint mindenhol a keresztény világban, Csángóföldön is a legszebb, legszentebb ünnep a Karácsony. Mi, akik
a csángóföldi oktatási programban dolgozunk, minden évben nagy izgalommal készülünk erre a szép
ünnepre. A legnagyobb feladatot minden évben annak a sok-sok ajándéknak a célba juttatása jelenti, melyet a
keresztszülők, kedves felajánlók, támogatók küldenek tanítványainknak. Örömmel elmondhatjuk, hogy
ebben az évben is sokan szereztek örömet személyes, névre szóló csomagokkal keresztgyermeküknek,
mintegy hatszáz ilyen küldemény érkezett! Emellett számos felajánlás érkezett máshonnan is, gyűjtés és
akció eredményezte azt, hogy idén is minden egyes magyarul tanuló csángó gyermek vihetett haza ajándékot
a magyar házakból jutalmul egész éves kitartásáért. Az ünnepet ezúttal kicsit beárnyékolta az a rendelet, mely
szerint nem tarthattuk meg a helyszíneken a tervezett karácsonyi ünnepségeket. Az influenzajárvány miatt
nem lehetett meghívni a szülőket a karácsonyi műsorokra, kisebb csoportokban, bensőségesen történt idén az
ajándékozás. Ám az öröm így sem maradt el! Kicsi és nagy diákjaink minden faluban megkapták a
karácsonyi csomagokat! Frumószán például egész hetet
szenteltek tanáraink a karácsonynak, kézműves foglalkozások,
filmklub színesítette a “magyar angyal” járást, ezek a különleges
együtt töltött napok igazán széppé varázsolták az ünnepet!
Lészpeden az angyalok személyesen is jártak, nyugati végekről,
Böhönyéről érkezett meg az örömszerzők csapata, ruhákat,
játékokat, édességet hoztak és előre csomagolt ajándékok
találtak gazdára a lészpedi iskolások személyében. Budán még
ha az influenza miatt a szülők nem is jöhettek el a karácsonyi
előadásra, a Mikulás nem kerülte el a gyermekeket.
Fotó: Ancsin Gábor
Magyarfaluban sajnos a helyi kultúrházba tervezett ünnepség
elmaradt, így a szabadban játékkal ünnepelték, személyesen
hoztak ajándékokat a gyerekeknek Soltész Miklós, Deák Csaba, Kata és Lajos Atya.
A külsőrekecsini gyermekek és tanáraik is lelkesen készültek a karácsonyra, énekeket tanultak, karácsonyi
díszeket, képeslapokat készítettek. Már a betlehemi pásztorjátékot kezdték próbálni, amikor kiderült, hogy
sajnos az idén semmilyen nagyobb rendezvényt nem szabad szervezni. Így a közös karácsonyi ünnepség a
szülőkkel elmaradt, de az „angyaljárás” mindannyiunk örömére megtörtént. Természetesen a többi faluban is
megkapták az ajándékokat a gyermekek, a mosolyok, a hálás gyermek arcok mindenhol ragyogtak már a
karácsonyi tanítási szünetet megelőző napokban.
Nehéz lenne mindazokat felsorolni, akik hozzájárultak az idei ajándékozáshoz, mégis néhány intézményt,
szervezetet, magánszemélyt szeretnénk megemlíteni, akik sokat tettek azért, hogy apró és nagyobb
tanítványaink arcán mosoly ragyogjon:
Elsősorban köszönetet kell mondanunk azoknak a keresztszülőknek, kik személyre szabott, névre szóló
csomagokat küldtek Moldvába. Köszönjük a Magyar Országgyűlés képviselőinek (különösen Szili
Katalinnak, Ékes Ilonának), hogy ebben az évben is küldöttségük személyes látogatással egybekötve
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ajándékozta meg a csíkfalusi gyermekeket. A Magyar Vöröskereszt segítségével eljuttatott adományokból
minden oktatási helyszínünkre juttathattunk.
Köszönettel tartozunk a Blythswood skóciai segélyszervezetnek, hogy ebben az évben is eljuttatta hozzánk
igényes és gazdag adományait! Köszönjük az aktív segítséget Csiszér Balázsnak a szervezet kolozsvári
képviselete vezetőjének!
Már évek óta szereznek nagy örömet a gyermekeknek a sepsiszentgyörgyi Bon Sweet Bon édesipari cég
termékei. Köszönjük Füzi Ildikó igazgatónőnek, hogy az idén is eljuttatta diákjainkhoz csokoládéba öntött
szeretetét!
Köszönjük Tornay Krisztina, Petra nővérnek és Fidelio nővérnek, hogy karácsonyi ajándékokat gyűjtöttek a
külsőrekecsini gyermekeknek és személyesen ki is szállították azokat!
Köszönettel tartozunk Lengyel Zoltánnak, aki a Felvidéken indított gyűjtési akciót és mint már több éve,
ezúttal is vállalta az összegyűjtött adományok kiszállítását is!
Köszönet a sok lelkes győrújbaráti lakosnak, akik eljuttatták
szépen csomagolt ajándékaikat Moldvába!
Köszönjük a segítő közreműködést a csomagok célba
juttatásában Figula Olimpiu barátunknak!
Tasnádi Attilának ezúton is köszönjük a csomagok
kiszállításában nyújtott segítségét, valamint azt a sok-sok új
gyermekcipőt, mellyel tanítványaink magyar nyelvben elért
eredményeit díjaztuk.
Nagy-nagy köszönettel és hálával gondolunk azokra, akik a
csomagok tárolásában és szállításában oroszlánrészt vállaltak:
Fotó: Ancsin Gábor
Ebneth Frigyes és Járai Zsolt Magyarországon segítette
koordinálni a csomagok szállítását. Horváth Ernő és családja
Tiszapüspökiben sok éve állja a sarat és fogadja a Csángóföldre szánt csomagokat.
Az APC Smart Electronic Kft. magyarországi és erdélyi csapatának külön köszönjük, hogy megoldották évek
óta húzódó szállítási, tárolási gondjainkat és vállalásukat messze túlteljesítve nagy gonddal, lelkesedéssel
követték a csomagok sorsát!
Kívánunk mindenkinek kellemes ünnepeket! S ahogy Moldvában mondani szokás: bár ilyen esztendőt, mint
ez volt, ha nem jobbat...
MCSMSZ csapat

Szeretetből Szentendréről
Karácsony táján egy kicsit mindenki megváltozik, kedvesebbek, odaadóbbak lesznek az emberek egymás
iránt.Talán az ünnep közeledte ébreszti fel a lelkiismeretünket, s ilyenkor szívesebben vállalkozunk mások
megsegítésére.
Ez történt Szentendrén is, csak említeni kellett hogy csomagokat gyűjtünk Karácsonyra a moldvai csángó
gyerekeknek, s napokon belül tele volt a garázsunk játékokkal, ruhákkal és édességgel.
Az idén új támogatóink is akadtak: a Coats Hungary Cérnagyár vezetői és sok-sok dolgozója segített
adományokkal, hogy egyetlen diószéni csángó gyermek se maradjon ajándék nélkül.
A cérnát és a fonalat a gyerekek kézműves foglalkozásokon fogják felhasználni, s talán ez is hozzájárul
ahhoz, hogy ápolhassák a csángó hagyományokat. Mindez nem jöhetett volna létre Víghné Bozó Katalin
nélkül, aki fáradságot nem kímélve szervezte a dolgozók csomag-gyűjtését.
Nem szabad elfeledkeznünk A Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasdi Ferenc Gimnáziumának
tanulóiról sem, akik kicsi zsebpénzüket költötték arra, hogy cipős doboz nagyságú csomagokat készítsenek
a moldvai csángómagyar gyerekeknek. Köszönet Trombitásné Dévai Éva szentendrei anyukának a
szervezésért.
Sok-sok nevet említhetnék még, de igazán a végeredmény a fontos. Ezek a felnőttek és gyerekek
emberszeretetből az idén is jelesre vizsgáztak. Köszönöm mindenkinek aki segített, köszönöm, hogy
önzetlen segítségre nevelik gyermekeinket. Egyszer talán ez a generáció úgy élhet majd, hogy senki sem
szorul ilyenféle segítségre, és segíteni másokon természetes része lesz az életünknek.
Jolanda Willemse KEMCSE alelnök, szociális felelős
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Magyarfalusi Gyerekek Háza javára gyűjtés! Külön számlaszám (Magyarországon)
Magyarfaluban a megvásárolt kis házikó (melyben
jelenleg is folyik a tanítás) udvarán egy nagyobb
méretű Gyerekek Házát szeretnénk építeni. Erre azért
van szükség, mert a magas gyereklétszám miatt
jelenleg két helyen zajlanak az iskolán kívüli
foglalkozások: egy bérelt garázsban és abban a kis
parasztházban, amelyet az MCSMSZ 2008-ban
vásárolt meg. Tanáraink ugyanezekben az
ingatlanokban laknak.
Az új közösségi ház megépítése céljából gyűjtést
hirdettünk meg, Magyarországon A Moldvai Magyar
Oktatási Alapítvány keretében pedig egy külön bankszámlaszámot nyitottunk. Bármilyen kis összeg
hatalmas segítséget jelent, segítségüket előre is köszönjük szépen a magyarfalusi gyerekek és felnőttek
nevében is!
A külön számlaszám adatai (Magyarországon):
A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány
székhely: 2013 Pomáz, Rákóczi F. út 77.
bankszámlaszám (HUF): 11600006-00000000-38734966
Ha nem Magyarországról történik az utalás (IBAN kód): HU47116000060000000038734966
Kezdeményezésünkhöz csatlakozott az erdely.ma internetes portál szerkesztősége, felhívásuk itt
olvasható:
Az Erdély.ma szerkesztősége úgy ítéli meg, hogy a moldvai csángók magyarságának megőrzése, illetve
visszaélesztése mindannyiunk feladata. Örömmel olvastuk a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége honlapján, hogy Moldva legkeletibb, csángók által lakott településén, Magyarfaluban szeretnének építeni egy a
magyar nyelv megőrzését szolgáló Magyar Házat. Ezért úgy döntöttünk, hogy a Szövetség kezdeményezését
mi is aktívan támogatjuk, és egy névvel is vállalható gyűjtést indítunk, amelyet 2010 január 31-én zárunk le.
Adakozzunk mi téglára a magyarfalusi Gyerekek Házához! Lássuk, van-e annyi áldozatkészség az
Erdély.ma olvasóiban, ami elég ahhoz, hogy „pirosban” felépülhessen a tanoda?

Interjú Solomon Adriánnal, a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének elnökével
Történelmi pillanatnak nevezte Petru Gherghel jászvásári római katolikus püspök a magyarországi és romániai
katolikus püspöki konferenciák képviselőinek moldvai találkozóját. „Ott, ahol erre szükség van, ott ahol valóban
akarják, lehet anyanyelvi mise, és nem ott, ahol a politikusok szeretnék. Ahol mi látjuk, hogy szükséges, biztosan
lesz. Készülődünk rá. Nem mondom, hogy holnaptól, de készülődünk rá. Mi mindenre teljesen nyitottak
vagyunk.” mondta novemberben Petru Gherghel jászvásári püspök. Ez mekkora előrelépés a csángók anyanyelvi
miséjének ügyében? Mennyire optimisták most önök Bákóban? - kérdezem Solomon Adriánt, a Moldvai
Csángómagyarok Szövetségének elnökét.
- Az valóban az elmúlt húsz év eseményeihez képest nagy előrelépés, hogy legalább beszélnek egyházvezetői
szinten is a csángóföldi magyar nyelvű mise kérdéséről. Régebben érdemben, szóba se tudtuk hozni a magyar
mise ügyét itt, Moldvában. Számomra ez a találkozó egy fontos
lépés, de nem tudok megelégedni ezekkel az ön által is idézett
kijelentésekkel. Nem akarok túlságosan pesszimista lenni, de már az
a kijelentés, hogy „nem holnaptól” azt is jelentheti, hogy csak évek
múlva lesz Bákó megyében rendszeres magyar nyelvű mise. Jobban
örültünk volna, ha Gherghel püspök úr megjelölt volna egy konkrét
dátumot. Azt szeretnénk, ha a püspök úr nem arra várna, hogy mi ezt
kérjük - egyébként annyiszor megtettük ezt már a szövetségünk és a
hívők részéről -, hanem biztosítsa minden olyan községben, ahol
tudják, hogy az idősebb lakosok még beszélik a nyelvünket, hetente
egyszer a magyar misét. Nekünk ez óriási segítséget jelentene.
www.csango.ro

5

www.keresztszulok.hu

-Van azért egy rejtett akna. Petru Gherghel azt írta idén tavasszal Tőkés Lászlónak: „Igaz, ön szitási és más
falvakbeli «csángó magyarokról» beszél, de a román állam által végzett népszámlálások azt mutatják, hogy ők
nagy többségükben románnak és katolikusnak vallották és vallják magukat.” Tehát, ha a népszámlálási adatok
szerint alig élnek csángómagyarok, akkor hogyan hivatkozhat erre a magyar mise ügyében.
-Nem szabadna a népszámlálási adatok mögé bújni, mert azok nem tükrözik az igazságot. Ott ahol a
népszámlálók jó szándékúak voltak, még ott is románnak vallották magukat félelemből és az állampolgárság
és a nemzetiség fogalmának összemosódása miatt - a csángómagyarok.
-Innen, messziről úgy látom, hogy az anyanyelvi misézés és az oktatás ügye összefüggésben áll a
csángómagyaroknál. Ha valaki nem tanulja anyanyelvét, elveszíti csángó identitását, akkor lehetséges, nem is
igényli a magyar misét.
-Ez egy következmény. Ezért mondtam azt, hogy az lenne az igazi segítség, ha a püspökség szervezné meg a
magyar nyelvű szentmiséket. Legyen lehetősége a falusiaknak, azok látogatására.
-Mit gondol: Gherghel püspök csupán egyszeri, látványos eseménynek szánta-e gesztusát, avagy maga is egy
folyamat kezdetének tekinti azt?
-Nemcsak, hogy jelen voltam azon a szentmisén, ami számomra, mint katolikusnak igen sokat jelentett, hanem
a liturgia után személyesen megköszöntem a iasi-i püspöknek azt az élményt, amiben részem volt. De azt is
elmondtam neki: ez csak a kezdet, az igazi munka még hátra van. Erdő Péter bíboros úrtól is azt kérem, hogy az
egyház kezdeményezze a hívek körében a felvilágosító munkát a magyar mise kérdésében. A moldvai
magyarok az egyházban feltétel nélkül bíznak, így csak akkor hiteles a kezdeményezés, ha az az egyháztól
érkezik. Mi, mint civil szervezet természetesen tudunk segíteni ebben a munkában.
-Mennyi pap tud Moldvában magyar nyelven prédikálni?
- A szentmisét bemutathatnák akár erdélyi, akár magyarországi
lelkipásztorok is, de több pap él Moldvában aki beszéli a magyar
nyelvet. Minden csángómagyar faluban élnek olyanok, idősek,
akik ismerik még a régi imákat, énekeket. Tehát, ha a helyi pap
nem is beszél magyarul, kérheti a híveket arra, hogy énekeljék el
régi imájukat anyanyelvükön. Sokan, otthonukban elimádkozzák
a magyar imádságokat, de a templomban nem mernék ezt
megtenni. Ezért lenne fontos az egyház nyitása, kezdeményezése
a csángómagyarok felé.
Ugyanakkor nem csupán a magyar nyelvű szentmisékről kell
beszéljünk. Nagyon fontos lenne, hogy a papság, a moldvai
katolikus egyház megfelelően álljon hozzá a magyar nyelvhez, a
magyar nyelvű kultúrához, a csángók kulturális értékeihez.
Értékelje azt, hogy ezek az emberek csodálatosan szép régi
imákat tudnak, a katolikus szertartásokhoz megvoltak, megvannak a saját, magyar nyelvű szövegeik (pl. a
temetéssel kapcsolatos imák, siratások). Ez óriási érték nem csupán a magyarság, hanem az egész ország, sőt
azt gondolom, az egész emberiség számára!
„A fiatal nemzedék tagjai fogékonyabbak az „igazságra”, őket már nehezebb megfélemlíteni.”
„Nem szégyellnivaló magyarnak lenni Moldvában!” ennek tudatosítása létfontosságú a csángómagyar kultúra
fennmaradásában, megőrzésében - vallja tehát Solomon Adrián. Ehhez kért segítséget, ezért fordult
támogatásért az erdélyi magyarok nemzeti tanácsához is.
- Ön végzettségét tekintve közgazdász, 1991 és 2004 között Magyarországon élt. Azt vallja, bár nagyon jól
érezte magát odakint, mindig tudta: előbb vagy utóbb hazajön szülőföldjére, Moldvába. Milyen segítségre
számít az Ön által vezetett szövetség munkájukban az olyan szervezetektől, mint a Tőkés László vezette Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanács?
- Mind Tőkés László püspök úr, mind pedig az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács szívügyének tekinti a csángó
ügyet: ahol csak tehetik, segítik is a csángókat és a Moldvai Csángómagyarok Szövetségét, és minden tőlük
telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy helyzetünket másokkal is minél szélesebb körben
megismertessék.
www.csango.ro
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A probléma magva Moldvában nem a románokkal való együttélésből fakad. A moldvai magyarok még
mindig félnek: száz éven keresztül azt nevelték beléjük, hogy nem csak felvállani nem szabad, de inkább
titkolni kell mindazokat az értékeket, amelyeket örököltek. A legfőbb gond, hogy a moldvai csángómagyarok
már-már elhitték, a nyelvet és a kultúrát nem érdemes továbbadni gyermekeiknek.
- Hogy látja, milyen eszközökkel lehetne elérni, hogy ez a mentalitásváltás bekövetkezzék, hogy az emberek
felvállalják, értéknek tekintsék, továbbörökítsék mindazt, ami az övék?
- Ami száz év alatt el lett rontva, legalább ugyanannyi időre van szükség, hogy helyrehozzuk. Persze nem
vagyok ilyen pesszimista, a jelenlegi felgyorsult világban úgy gondolom; a fiatal nemzedék tagjai
fogékonyabbak az „igazságra”, hálistennek őket már nehezebb megfélemlíteni.
Évtizedekben lehet mérni azt a munkát, amelyre szükség van a teljes szemléletváltás érdekében. Egyelőre
csupán azt tehetjük, hogy felvilágosítsuk az embereket: nem kell szégyellniük identitásukat, sőt, arra
biztatjuk őket, hogy legyenek rá büszkék.
A fiatalabb nemzedék tagjai közül azok vannak ilyen szempontból szerencsés helyzetben, akiknek
lehetőségük adódik „kimozdulni” Moldvából, és Kolozsváron vagy akár Magyarországon folytatják
tanulmányaikat. Reménykedem abban, hogy előbb-utóbb, ha nem is mindannyian, de sokan hazatérnek,
erősítve ezáltal az igazságra fogékonyak csoportját.
A kisebb gyermekek szintjén a kimozdulás másfajta tapasztalatokkal szolgál. Erdélybe mentünk táborozni,
amikor útközben meglepetten tették fel a kérdést a gyerekek: ott vagyunk már? Megérkeztünk
Magyarországra? Mondtam nekik, hogy nem, Erdélyben, Romániában vagyunk, amikor visszakérdezett
valamelyik lurkó: itt a gyerekek csak magyarul beszélnek? Láttam, hogy zavarban vannak, addig ugyanis úgy
tudták: Romániában csak románul beszélnek.
- Ekkora az elszigeteltség?
- Huszonegy évesen kerültem Magyarországra. Ha valaki azelőtt kérdezi meg tőlem, mi vagyok, minden
bizonnyal azt mondom: román. Ennek ellenére egészséges kétnyelvűségben nőttem fel, az identitás nálunk
soha nem volt kérdés: a családban magyarul, az iskolában és a templomban románul beszéltünk.
Elkezdtem olvasgatni a történelmünkkel kapcsolatos könyveket, ezalatt pedig fokozatosan jöttem rá: addig
tévhitben éltem, és bár az identitás felvállalása sokszor jár kellemetlenségekkel, meggyőződtem arról, hogy
ez egy olyan érték, amely minden nehézséget megér.
Szabadidőmben sokat olvastam történelmi vonatkozású
munkákat, nekem egy évre volt szükségem, hogy ezt
megértsem. Annak azonban, aki itt él, és nincs alkalma, hogy
származásával, önazonosságával kapcsolatos információkhoz
jusson, sokkal több időbe telik: egyrészt el kell tudnia fogadni
magát magyarnak, másrészt pedig azt fel is kell vállalnia, hogy
nap mint nap megélje magyarságát.
- Milyen nehézségekkel kell szembenéznie a szervezetnek, és
milyen megvalósításokat tudhat maga mögött?
- Gond bőven akad: az elmúlt száz esztendő, főként pedig az
utóbbi húsz év hiányosságait kell leküzdenünk.
Alapos szemléletváltást szeretnék elérni az egyének és a családok esetében egyaránt, hogy a magyar nyelvre,
amelyet őseinktől örököltünk, ne úgy gondoljanak, mint régi dolgokra, szégyellnivalóra, hanem mint értékre.
Ezt szeretnénk elérni az egyház berkeiben is: hogy a kultúrára ne őskövületként nézzenek, amivel nem lehet
mit kezdeni, hanem értékként fogják fel azt.
Szervezetként elsősorban anyagi gondokkal küzdünk: a huszonnegyedik órában járunk, és ha most nem
teszünk valamit, akkor sok minden elvész. Márpedig pénz nélkül tehetetlenek vagyunk...
2000-ben indult el az oktatási program: rengeteget járunk ki településekre, ahol a tanárok nap mint nap végzik
munkájukat. Kezdetben mindössze két faluban dolgoztunk, ma már 21 település diákjait oktatjuk. Sikerült
elérnünk, hogy idén (a román állami iskolán belül, vagy azon kívül) 1600 gyermek tanulhassa a magyar
nyelvet, sajnos azonban 6500-an kimaradnak ebből a körből, 25-30 olyan település létezik, ahol még a
hírünket sem hallották, anyagi gondok miatt ugyanis képtelenek voltunk eljutni oda. Természetesen büszkék
vagyunk az elért eredményekre, de tudjuk azt, hogy bőven van még mit tennünk.
www.csango.ro
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- Milyen mértékben változott meg a Bákó megyei intézmények önökhöz való viszonyulása?
- Itt Bákóban a különböző állami intézmények eleinte úgy tartották, hogy szervezetünk illegális
tevékenységet folytat. Alapos szemléletváltásra került sor ezen a téren. Az együttműködés hatására ezek az
intézmények, amelyek 2000-ben még gyanúsnak ítéltek bennünket és elutasítottak (tanfelügyelőség,
prefektúra, múzeumok, stb.), mára már könnyebben elfogadnak, sőt, olykor egyenrangú partnerként
tekintenek ránk, nem egyszer kérnek fel, hogy vegyünk részt különböző rendezvényeken.
Bízom abban, hogy előbb-utóbb a román iskolaigazgatók hozzáállása is megváltozik, a magyar nyelvben
pedig nem veszélyt látnak majd, hanem lehetőséget, amelyet minél széleskörűbben kell kihasználni.
Az interjút készítették: Medveczky Attila és Ferencz Zsolt

Keresztszülős program: öt éve a csángó oktatás szolgálatában
Mindig jó érzés, ha egy program kerek évfordulóhoz érkezik! Ebben a tanévben két kerek évfordulót is elért a
csángóföldi oktatási program. Maga az oktatás tíz éve indult el Klézsén, majd öt évvel ezelőtt követte a
„Legyen Ön is Keresztapa, Keresztanya!” elnevezésű keresztszülős program. Jóleső érzés visszagondolni
erre az öt évre. Magánszemélyek százai, iskolák, vállalkozások tucatjai gondolták és gondolják úgy, hogy
céljainkkal egyetértve támogatásra méltó tevékenységünk! Ez a háttér rendkívül sokat jelent mindannyiunk
számára, akik itt Csángóföldön teszünk a moldvai magyarok nyelvi, kulturális asszimilációja ellen. Nem
csak az anyagi támogatás fontos (bár kétségtelen, e nélkül már nem létezne az oktatási program), hanem az a
rengeteg törődés, szeretet, odafigyelés, melyet a programba
bekapcsolódó keresztszülőktől kapunk folyamatosan. Nincs
olyan probléma, kérés, amelyre ne reagálna azonnal valaki,
amelyre ne érkezne egy segítő kéz. Szeretnénk, ha a jövőben is
ebben a szellemben működnénk együtt! Szerencsére a támogatói
kedv nem csökken, nap mint nap jelentkeznek olyanok, akik
keresztszülőkké szeretnének válni. Mindenkinek csak azt
mondhatom, jelentkezzenek bátran, érezzék meg, milyen ennek
a közösségnek a tagjává válni! Hála Istennek tanítványaink
száma folyamatosan növekszik, támogatásra méltó
keresztgyermek tehát bőven akad! Tegyünk közösen azért, hogy
minél több gyermekhez eljusson a magyar szó, minél többen
tanulhassák őseik nyelvét, dalait, szokásait oktatási programunk
segítségével a következő tíz évben is!
Kérdéseiket, észrevételeiket, jelentkezésüket továbbra is szeretettel várom a +40727341737-es
telefonszámon, vagy a keresztapa@csango.ro e-mail címen!
Farkas-Ferencz Endre a „Legyen Ön is Keresztapa, Keresztanya!” program koordinátora

A magyar ének ünnepe Trunkban - VI. Szeret menti Népdalvetélkedő
Amikor a nyári módszertani táborunkban felvetődött az ötlet, hogy az idei
csángóföldi népdalvetélkedő legyen Trunkban, néhányunkban felmerült a kérdés,
meg lehet-e szervezni egy ilyen nagyságú rendezvényt olyan faluban, ahol még
sosem történt ehhez hasonló magyar vonatkozású esemény. Aztán a szervezésbe
magukat teljes lelkesedéssel belevető tanárkollegáink Botezatu Viki és Szőcs Lajos
Levente sorra szállították a jó híreket. Mindenekelőtt a szülőket kellett
meggyőzniük, azaz nem kellett meggyőzniük, hiszen hatalmas lelkesedéssel álltak
az esemény mellé! Megható és megindító volt, ahogy falujuk érdekeit szem előtt
tartva minden felmerülő problémára egy-kettőre készek voltak a megoldással. A falu
megmutatta, milyen az igazi összefogás! Hamar megszerveződött a szállás, az
étkezés, elintéződött a terem. Úgy tűnt, semmi sem állhat egy sikeres rendezés
útjába. Aztán jött a hidegzuhany: járvány van, nem lehet megtartani semmilyen
nagyobb tömeget vonzó eseményt. Szerencsére segítőinket nem olyan fából
faragták, hogy ez kedvüket szegje. Gyors alku a polgármesterrel, megegyezés az
iskola vezetőségével és ez az akadály is elhárult!
www.csango.ro
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Mindenki kivette a részét a szervezésből. Volt, aki kalácsot sütött, volt aki a szombat esti vacsorát főzte meg, a
nagyobb lányok mindig „kéznél voltak” akár a tálalásban, akár a takarításban kellett segíteni. És nem csak azok
nyújtottak segítő kezet, akiknek a gyerekeik magyar órára járnak. A tanárokat egy olyan kedves, fiatal házaspár
szállásolta el, akik előzőleg még csak nem is ismerték Vikiéket, ők
egész házukat a rendelkezésünkre bocsátották!
A verseny napján azért nem kis izgalom lett úrrá mindannyiónkon,
hiszen a puding próbája mégiscsak az evés… És jöttek sorra a
versenyzők a trunki iskolához, mindenki kóstolhatta a friss, finom
kalácsot, kortyolhatta a forró teát és még az égiek is ránk
mosolyogtak, a napok óta tartó ködös időjárást ragyogó napsütés
váltotta fel erre a napra. Megérkeztek a zsűritagok és indulhatott a
verseny! Minden évben megállapíthatjuk, hogy nő a verseny
színvonala, ez idén sem volt másképp. Igazán érett, színes, gazdag
repertoárral érkeztek a versenyzők, ezt mindkét kategória zsűrije
kihangsúlyozta az eredményhirdetésen is. Természetesen a versenyzők jutalmazása sem maradt el, az MCSMSZ
ajándékai mellett különdíjként számos versenyző nyert táborozási lehetőséget is a nyárra.
A napot a tavalyihoz hasonlóan ebben az évben is gálaműsorral zártuk és ezúttal a táncház sem maradt el. A
gálát Róka Mihály és Bodó Mária trunki énekesek nyitották közös énekkel. Majd következtek a csíkfalusi
gyermekek, akik énekekkel, táncokkal készültek a mai estére. Ivánovics Tünde és Fábri Géza ének-koboz
kettőse viharos sikert aratott. Az estét a trunki asszonyok és leányok tánca zárta, akik óriási lelkesedéssel
készültek erre a fellépésre, sikerük nem is maradt el.
Az este zárásaként a Csíkszeredában továbbtanuló gyermekekből, volt és jelenlegi tanárokból álló, Fábri Gézával
kiegészülő Veres Kheldár Emlékzenekar húzta, illetve fújta a talpalávalót a táncos kedvűeknek. Ezzel a jó
hangulatú mulatsággal ért véget ez a szép trunki nap.
Köszönettel tartozunk a nap megrendezéséhez nyújtott segítségért támogatóinknak: a Communitas
Alapítványnak, Ormosy Levente és Felföldi Elek keresztszülőknek, a Gyepük Népe Alapítványnak! Köszönet
Jansik Péternek és ifjabb Tündik Tamásnak a technikai
közreműködésért!
Köszönet a szervezőmunka fáradhatatlan elvégzéséért Botezatu
Viktoricának és Szőcs Lajos Leventének!
Külön köszönettel tartozunk a trunki iskola vezetőségének és
dolgozóinak, valamint minden kedves trunki segítőnknek, akik
nélkül elképzelhetetlen lett volna ennek a szép napnak a létrejötte!
Köszönjük a zsűri munkáját! A kicsiknél Tündik Tamás és Bodnár
Marika, a nagyoknál Ivánovics Tünde, Budó Mária és Fábri Géza
zsűriztek.
Farkas-Ferencz Endre
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trunk@csango.ro

Botezatu Victorita-Oana, Szőcs Lajos Levente

Záhonyi Tamás

Trunk

Somoska

szitas@csango.ro

pusztina@csango.ro

Csillag Balázs

1-242-7640 30/327-5955

zahonyi@rubicom.hu

Bodó Judit, Veres Kinga, Nyisztor Ilona

pokolpatak@csango.ro

Juhász Péter

Szitás

20/338-4083

barna.imre@freemail.hu

nagypatak@csango.ro

magyarfalu@csango.ro

lujzikalagor@csango.ro

leszped@csango.ro

labnik@csango.ro

Parragi Zoltán

Gál Veronika, Komáromi Rebeka

Szász Csilla

Márton Attila

Bende Edit, Orbán Attila

somoska@csango.ro

Barna Imre

20/351-6724

kostelek@csango.ro

klezse@csango.ro

Csillag Mónika, Divald Borbála, Kovács Melánia kulsorekecsin@csango.ro

Imre Éva, Ferencz András

Istók Angelika, Szász Anna

gajdar@csango.ro

frumosza@csango.ro

Máthé Krisztina, Neagu Adrian
Konát Eszter, Mihály Szende

dioszen@csango.ro

dioszeg@csango.ro

tovabbtanulok@csango.ro

csikfalu@csango.ro

Szász Erzsébet, Szász Katalin

Gergelyné Kovács Mária

Pfemeter Mária, Józsa Csaba

Ládi Erika, Tamás Tünde

buda@csango.ro

major.emoke@gmail.com

Major Emőke
Botezatu Viktória

Tanár e-mail címe

Tanár neve

Benke Paulina, Istók Agelika

Pusztina

muhy.andras@pr.hu

70/313-1723

mindennev@gmail.com

Maczó Balázs

Nagypatak

Muhy András

20/222-9642

ormosy.l@freemail.hu

Ormosy Levente

Magyarfalu

Pokolpatak

20/342-7236

lajosvera@yahoo.co.uk

Lajos Veronika

30/225-7720

tamas420805@freemail.hu

Vásárhelyi Tamás

Lészped

Lujzikalagor

20/315-7528

gborocz@filtermax.hu

Böröcz Gergely

30/456-6304

borika550328@freemail.hu

Lázár Mihályné Borika

Lábnyik

Külsőrekecsin

20/342-4179

vermes.miklosne@gmail.com

30/523-7467

torvaji.laszlo@freemail.hu

Torvaji László

Vermes Miklós és Zsuzsa

30/475-5338

eros.ildiko@freemail.hu

Erős Ildikó

Klézse

Kostelek

20/569-5429

20/981-2841

elvira.biri@gmail.com

sztirol@t-online.hu

Biri Elvira

Király Lajos

20/310-3057

Gajdár

Frumósza

Diószén

Diószeg

csillikl@yahoo.com

30/609-5022

buttner.sarolta@gmail.com

Bütner Sarolta

Csillik László

20/327-4947

herpai.alinka@gmail.com

Herpai Alinka

Csík falu

Csíkszereda

70/335-5347

Telefon

felek@freemail.hu

E-mail

Felföldi Elek

Kapcsolattartó keresztszülő

Buda

Bákó

Település

Falugazdák, oktatási helyszínek elérhetőségei

Sírni lehet, dolgozni kell
Tíz éves lett oktatási programunk, azt tervezzük, hogy 2010 májusában összehívjuk azokat a tanárokat akik a
10 év alatt Csángóföldön dolgoztak (közel 100 fő) és ünnepelve dolgozunk: a minőségbiztosításról
szervezünk tanácskozást.
Tíz évvel ezelőtt nagyon sokan próbáltak lebeszélni a moldvai magyar oktatás gondolatáról. Veszett ügy,
mondogatták nálunknál sokkal bölcsebb, tapasztaltabb emberek. Mégis, ha valamit a 10 év alatt
megértettünk, azt bizonyára igen, hogy nem veszett ügy. Az oktatási program több ezer gyereket tanított meg
magyarul írni-olvasni, sokaknak adott hovatartozástudatot, sok faluban pedig jelentős közösségformáló
erővé nőtte ki magát, néhol intézményt teremtett, több száz
gyereknek tette lehetővé a magyar nyelvű középiskolába jutást,
sokan egyetemre kerültek, de van már egyetemet végzett és
hazatért csángó értelmiségi is (pedig az oktatás lassan őrlő
malom, szokták mondani). Az eredmények
megkérdőjelezhetetlenek. Mégis folyton panaszkodunk. Hol a
románokat hibáztatjuk, hol a válságot, hol a politikummal
vagyunk elégedetlenek, hol meg önmagunkkal. Sok olyan eset
volt az évek alatt, amikor már-már úgy látszott szétesik ez a
rendszer, kifullad, nem lesz emberi, anyagi erőforrás mögötte.
Fotó: Ancsin Gábor
És valahogyan mégis mindig továbbléptünk, valahogyan mégis
szaporodtak az oktatási helyszínek, egyre több diák
kapcsolódott be az oktatásba, egyre több magyartanár, tanító dolgozott Moldvában. Az oktatási program a
válság évét is átvészelte, sőt most rendelkezik a legmagasabb számú tanárral, karácsonykor pedig több mint
1600 magyarórákra járó diáknak osztottunk keresztszülőktől érkező vagy általunk összeállított csomagot.
Igaz, új helyszínt idén először a 10 év alatt nem indíthattunk az anyagi források hiánya miatt. 21 helyszínen
tanulhatnak a diákok magyarul jelenleg is. De megépült a Külsőrekecseni Gyerekek Háza, gyönyörűen
felszerelve működik. És elkezdődött a tervezés és a gyűjtés a magyarfalusi ház megvalósításához.
Állítólag mi magyarok amolyan siránkozó nemzet vagyunk, csángó ügyekben különösen: leggyakrabban a
pesszimizmus hangjait halljuk politikusoktól, kutatóktól. Mennyivel előbbre lennénk, ha nem temetnénk a
moldvai magyar kultúrát, hanem a bástyáit építenénk. Az oktatási program nagyon valószínű, hogy nem
emberi erők révén maradt fenn, 10 év alatt számtalan csoda történt velünk. Úgy tűnik, hogy a bevált recept
egyszerű: mi tegyük meg amit megtehetünk, sose beszéljük le magunkat a cselekvésről, a többit meg bízzuk
Rá. A cselekvők, a tizedik éve a moldvai oktatáson dolgozó csapatban biztosan partnerre találnak a jövőben
is. Remélem, hogy 10 év múlva is lesz oktatási program Csángóföldön, ennél sokkal jobb minőségű, sokkal
több gyereknek. Mert 6500 gyerek tud valamilyen szinten magyarul, de mi nem jutottunk el hozzájuk. El
fogunk. Ebben kérjük az Önök segítségét!
Hegyeli Attila

Híreink röviden
XIX. "Hajnal akar lenni" Népdaléneklési verseny
A Szent-Györgyi Albert Társaság, a Dinu Lipatti Filharmónia, a Romániai Magyar Dalosszövetség, a
szatmárnémeti MADISZ, a szatmárnémeti Szentlélek plébánia, a szatmárnémeti Református Egyházközség,
az Ady Endre Társaság, a KÓTA, Magyar Kórusok Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége,
megrendezte 2009. október 23-25 között Szatmárnémetiben a XIX. Hajnal Akar Lenni népdaléneklési
versenyt, (HAL) a világon bárhol élő magyar, nem hivatásos népdalénekesek számára.
Az idén Pusztinából 5 tanuló, Kovács Krisztián, Kovács Gábor, Tamás Júlia Roxána, Bortos Andrea, Tímár
Andrea Karina, Klézséről Botezátu Izabella, Külsőrekecsinből Dobos Liliana Rózsa, és Kóstelekből
Győrgyice Lívia vett részt a versenyen, mind be is jutott a döntőbe.
A végeredmény felemelő volt, mikor az 52 versenyzőből Kovács Krisztián első díjat és Arany páva
minősítést kapott, Tamás Júlia Roxána ötödik, Bortos Andrea hatodik, Kovács Gábor nyolcadik lett és
mindhárman Arany Páva minősítésben részesültek, Tímár Andrea Karina pedig 10. helyezésben és Arany
minősítésben részesült.
www.csango.ro
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Pusztinai résztvevő a nagyváradi meseíró versenyen
Nagy örömünkre szolgált, hogy az idén is meghívták a Bákó megyei magyarul tanuló gyerekeket is a Tunyogi
Katalin által megszervezett Dioszilágyi Ibolya emlékére megrendezett Aranytoll meseíró versenyre. Ezen a
versenyen negyedikes diákok vehettek részt. Az idén tíz bákói gyerek munkája lett elküldve a megyei
fordulóra, amelyből egy továbbjutó gyereket választott ki a zsűri, hogy részt vegyen az országos fordulón
Nagyváradon
A megyei forduló nyertese az idén László Krisztina pusztinai tanítványunk, aki végül a nagyváradi meseíró
versenyen különdíjat nyert.

Könyvosztás Nagypatakon
A könyveket a budapesti Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium 3. b osztályos tanulói gyűjtötték
nagy lelkesedéssel a nagypataki gyerekek számára tanáruk, Dombovári Erzsébet vezetésével, valamint a 2. a.
osztály is hozzájárult néhány szép darabbal a meglepetéshez. A gyerekek szép rajzokkal köszönték meg
magyarországi társaik ajándékát.

Konferencia a csángókról
Veszélyeztetett örökség - Veszélyeztetett kultúrák. A moldvai
csángók címmel immár ötödik alkalommal rendezett konferenciát a
Teleki László Alapítvány. A szakmai találkozót idén Bákóban
illetve Lábnyikban tartották október 16-án és 17-én. A konferenciát
Petru Gerghel és Cserháti Ferenc püspökök által celebrált magyar
nyelvű mise zárta, több pap koncelebrálásával.

Holland adományok Lábnyikba
A hollandiai Stichtung Oost Europa Hulp Lichtenvoorde szervezet, Lambert Kuenen vezetése alatt idén is
eljuttatta adományait meleg ruhák, konyhai eszközök, kötszerek, pelenkák valamint sok-sok játék
formájában Lábnyikra. Ezúton is köszönetet mondunk nekik az ajándékokért!
Az előző Naputánjáróban már beszámoltunk róla, hogy Lábnyikban szintén a holland szervezet segítségével
tervezzük egy táborközpont felépítését. Az azóta eltelt időszakban elkezdődtek a munkálatok. Bízunk benne,
hogy a támogatás eredményeképpen mielőbb felépíthetjük a tervezett táborhelyet, mely a jövőben számos
tartalmas program helyszíne lehet és kulturált szállást biztosíthat nagyobb létszámú csoportoknak is.

A Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület 2009 évi tisztújító közgyűlése
A 2009. novemberi közgyűlésünkön tisztújításokra került sor. Megköszönve eddigi három éves munkájukat,
két elnökségi tagtól is elköszöntünk: Hegedűs Dórától és Ebneth Frigyestől. Az elnökségi tagok sok
elvégzett feladatról és eredményről számoltak be. Az egyesület pénzügyi beszámolója tükrözte a
tisztségviselők önzetlenségét is, akik társadalmi munkában végzik
a feladataikat, saját költségükből fedezve a kiadásaikat.
Kirajzolódott a továbblépéshez szükséges újabb feladatkörök sora
is, amelyeket új belépőkkel kiegészítve egy 9 tagú elnökséggel
fogunk együtt végezni a jövőben.
Pákozdi Juditot választotta a közgyűlés egyhangúlag Hegedűs
Dóra utódjának az elnöki pozícióra.
Új alelnököt választottunk Willemse Jolanda személyében (aki
szociális felelőse is lett, és az elnök helyettesítése), aki eddig
keresztszülőként sok munkával és adománnyal segítette az
egyesületet.
A másik alelnök továbbra is Gyöngyössy Lajos (vallási felelős).
Az egyesületi tiktár személye változatlan: Wagner Nóra.
Adamikné Kovács Katalin váltja Ebneth Frigyest gazdasági
Pákozdi Judit - KEMCSE elnök
felelősként.
www.csango.ro
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Az elnökség többi tagja programfelelősként dolgozik a jövőben:
1. Lázárné Sereg Borbála felelős a falugazdák összefogásáért
2. Büttner Sarolta felelős a Csíkszeredában továbbtanuló középiskolásokkal való kapcsolattartásért, a
tanárok magyarországi továbbképzési lehetőségeiért és a pályázatokért
3. Vékony Márta a Magyarországon felsőfokú képzésben résztvevő csángó diákokkal való
kapcsolattartásért és a www.keresztszulok.hu honlap koordinálásáért
4. Vajda Évát egyhangúlag választotta meg a közgyűlés oktatási felelősnek: Éva két évig tanított
Pusztinán, így a leginkább alkalmas az MCSMSZ-szel és a moldvai tanárokkal való
kapcsolattartásra.

Kedves Keresztszülők!
Ez a levél Mindnyájuknak szól, azoknak, akik tagjai a Keresztszülők a Csángómagyarokért Egyesültnek, és
azoknak is, akik nem, hiszen mindnyájan egy emberként állnak a csángómagyar oktatás ügye mellett. Anyagi
és emberi támogatásuk nélkül, nem valósulhatott volna meg, hogy ma 21 moldvai faluban közel másfélezer
kisdiák tanuljon magyarul.
Köszönet és hála áldozatvállalásukért!
Az Egyesület új elnökséget választott a múlt év végén, ám a szervezet célja, törekvése változatlan maradt.
Az új elnökség gerincét a régi tagok adják, kissé kibővült vagy megváltozott feladatelosztással. Itt szeretném
mindegyikünk nevében megköszönni az egyesület eddigi elnökének Hegedűs Dórának és munkatársainak
köztük is rendkívül sok munkát vállaló Ebneth Frigyesnek, hogy megalapozták és megszilárdították az
egyesület működését. Odaadó tevékenységüknek köszönhető, hogy ma egy sikeres mozgalom résztvevői
lehetünk, ami nemcsak arra kötelez bennünket, hogy az eredményeket megőrizzük, hanem, hogy a „Legyen
Ön is keresztapa, keresztanya” program kiterjesztését minden erőnkkel támogassuk.
Célunk, hogy minél több embert nyerjünk meg ügyünknek, hiszen a moldvai magyaroktatás jövője a
keresztszülők kezében van. El kívánjuk érni, hogy a keresztszülők még jobb, alaposabb tájékoztatást
kapjanak keresztgyermekeikről, tanulmányaikról, körülményeikről, arról, hogy miben szenvednek
szükséget. Erősíteni fogjuk az információk gyorsabb áramlását, a keresztszülők egymás közti jobb
kapcsolattartását is, ezt szolgálja megújult honlapunk és a gazdag programot kínáló klubnapjaink is.
Szeretettel invitálunk mindenkit a nem egyesületi tagokat is ezekre az élményadó, ismeretbővítő, baráti
találkozókra, mert rendkívül fontos, hogy minél többen ismerjük meg egymást, a csángó világot és kultúrát.
Elmúlt években vendégeink voltak neves művészek, tudósok, papok mint például Petrás Mária, Iancu
Laura, Tampu-Ababei József, de jöttek meghívott előadók is Jáki Sándor Teodóz OSB atya, Erdélyi
Zsuzsanna, Kóka Rozália, Csoma Gergely, valamint az MCSMSZ vezetői és Moldvában tanító tanárok is
Solomon Adrián, Szász Csilla, Máthé Krisztina, Ládi Erika, Csillag Mónika és Levente, hogy csak pár nevet
említsek..
A csángómagyar gyerekek továbbtanulását szívügyünknek tekintjük. A Magyarországon tanuló
egyetemisták sorsát kitüntetett figyelemmel fogjuk kísérni, mert ők eddig kicsit árvának érezték magukat,..
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy tovább egyengessük az Erdélyben tanuló középiskolások útját, segítsünk
javítani élet és tanulási körülményeiken.
Bővült tevékenységünk köre is. A keresztgyerekek és családjuk szociális és egészségügyi támogatásának
tovább erősítésére önálló szociális csoportot hoztunk létre, melyet új alelnökünk Jolanda Willemse vezet, aki
széleskörű nemzetközi tapasztalatairól, szerteágazó karitatív tevékenységéről ismert. Vallási csoportunk a
hagyományőrzést is felvette feladatai közé. Az új oktatási felelős a tanárok, tanítványok, keresztszülők és az
egyesület közti szálakat fogja majd szorosabbra az eddigieknél. A falugazdákkal kialakult, jó együttműködésen
nem szabad változtatni, csak tovább bővíteni, ahogyan gyerekek nyári táboroztatása is a legjobb úton halad.
Szívből kívánom, hogy ez új esztendőben mindnyájan: keresztszülők, keresztgyerekek, tanárok, a magyar
oktatásért dolgozók és önkéntes segítők, támogatók, nagylelkű adományozók, nevesek és névtelenek egyaránt
megőrizzék hitüket, bizakodásukat és tetterejüket, mert Jakab evangélistával szólva: a hit cselekedet nélkül
halott.
Pákozdi Judit
További információ a www.keresztszulok.hu honlapon.
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)
www.csango.ro
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Keresztszülők, falugazdák írták -- keresztgyermekeink mondták
A moldvai gyermekek táborozásai, utazásai nem csupán a diákjainknak jelentenek örök élményt, hanem bizony a
szervezők, a fogadó családoknak is sok-sok mesélnivalót adnak. Szívesen emlékeznek gyermekarcokra, kis
történetekre, mondásokra. Ezekből nyújtunk át most egy kis csokrot. Ugyanakkor már évközben elindult az a
szervező munka, melynek eredményeképpen az idén nyáron is sok hasznos és tartalmas utazásra eljuthassanak a
magyarul is tanuló csángó gyermekek. Minden régi és új meghívást szívesen fogadunk, éljünk át újabb
élményeket együtt ezekkel az ügyes, szeretetreméltó gyermekekkel!
Mi keresztszülők sem maradtunk élmény nélkül. Ha autóban ülök, s gyorsabban megyek, eszembe jut
keresztlányom, aki azt mondta a hátsó ülésen ülve: „Keresztanya, szeretem, ha hamar hajtat.”
Gyermekeink hazaértek, egymás után érkeztek a köszönő levelek, s most idézek egy kislány leveléből: „A
keresztapa kocsijában hagytam a gyöngyeimet. Ott hagytam, hogy amikor meglássák, akkor jusson az eszébe,
hogy én oda voltam.” Ennél kedvesebbet nem lehetett volna írni. Köszönjük s biztos, hogy jövő nyáron újból
szervezzük a nyaraltatást.
Lázár Mihályné külsőrekecsini keresztszülő
Az aranymondásokat nem jegyeztem fel, de azért egy érdekes megszólalását Reginának megemlítenék.
Fokhagymát össze akartak nyomni, de nem volt hozzá megfelelő eszközöm, s szerettem volna mondani, hogy én
a fokhagymát késsel szoktam ... s nem jutott hirtelen eszembe a megfelelő szó, mire Regina azonnal rávágta:
,,vakarni”. Szóval ezen teljesen meglepődtem, hogy egy ilyen szó honnan jut eszébe ilyen gyorsan? A
gyökerek...
Prekrit Judit- külsőrekecsini keresztszülő
Szívesen küldök néhány szót, kifejezést, amit Krisztinától tanultunk, és nagy örömmel ,,fordítottuk le”
Kazinczy nyelvére: ablakvirág - muskátli , dobvirág - büdöske, homály - felhő
És amivel évek óta folyamatosan ,,átvág” bennünket, de most már örökre megtanultuk, kedvenc étele a ,,pergelt”.
És ez nem pörköltet jelent, hanem sült húst. Idén az volt a beugrató, hogy ,,pergelt zúzát” kért, természetesen mi
automatikusan zuzapörköltre gondoltunk. Kiderült, hogy otthon édesanyja a besózott zúzát hirtelen kisüti, fedő
alatt puhára párolja, végül zsírjára süti. Ehhez az Erdélyben is ismert ,,muzsdéjt” tálalják, ami zúzott
fokhagymából, ásványvízzel és sóval készült mártogatóst jelent.
Lehoczky Ildikó külsőrekecsini keresztszülő
Vásároltunk keresztlányom számára ruhát. Ekkor esett meg a legkedvesebb félreértés. ,,Hol van az a hely, ahol
maga átváltozott?”- kérdésére csak sokára értettem meg, hogy a próbafülkét keresi. Arról, hogy jól érezte
nálunk magát, azóta kézhez kapott levele tanúskodik.
dr. Szatmári Éva - külsőrekecsini keresztszülő

Vallásról, hagyományörzésről, a múltról és a jövőről
Összetartozásról, reményről és szeretetről gondolkodom a december
végi napsugár fényénél, a keresztlányomtól kapott kendezőn
elhelyezett Moldvából érkezett képeslapok és a KEMCSE-búza
szárba-szökkent friss zöld hajtásai mellett.

Eltelt egy újabb eseményekkel telt év, és lezárult egy korszak is az
Egyesületünk életében. Vallási és Szociális Munkacsoportunk 2007
szeptemberében, a Városmisszió idején alakult, elsősorban
közvetítőként az értékek keresésére és az adódó segítségek
továbbítására. 2009 novembere óta a Szociális csoport kivált belőle, és
helyette a hagyományőrzési feladatokkal bővült a vallási tevékenységünk.
Az indulás óta eltelt években sok mindent tanultunk moldvai magyar testvéreinktől: legfőképpen hitet és
kitartást. Támogatóinkkal együtt valamennyien örülhetünk az eredményeknek: a szép új gyermekekházainak, a keresztgyerekeink testi-lelki gyarapodásának. Nagy öröm, hogy egyre szélesebb körben
ismertté vált hazánkban és a világban is a csángó kultúra értéke. Köszönhető ez a művészeiknek, a
tudósoknak, a politikusoknak, és a keresztszülőknek is.
www.csango.ro
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A legnagyobb ajándékot Erdő Péter bíboros úrtól és a Román/Magyar Püspöki Kartól kaptuk ebben az
évben. Szeretetteljesen és nagy tájékozottsággal vezeti Bíboros úr azokat a folyamatokat, amelyeknek
köszönhetően (és remélhetően hamarosan), Isten kegyelméből a moldvai magyarok több évszázados,
magyar nyelvű szentmisére vonatkozó vágya és kérése is teljesülni fog.
Láthattuk 2009 november 22-én valamennyien a Duna TV jóvoltából a
lábnyiki román/magyar/latin nyelvű szentmisét, amelyet Cserháti Ferenc,
a határon túli magyarok püspöke és Petru Gherghel, a jászvásári püspök
atya celebrált több csángó származású pappal együtt, ahol magyar szóval
és magyar énekekkel is dicsérhettük az Istent mi keresztszülők is, együtt a
többiekkel. Történelmi és felemelő pillanat volt, amikor hallhattuk Petru
Gherghel püspök atya szavait magyarul, és az ígéretét is, hogy bevezeti a
magyar nyelvű szentmisét azokban a falvakban, ahol ezt kérik a hívők.
Köszönőlevelet fogalmaztunk meg Erdő Péter bíboros úrnak és a
püspököknek, amelyet december 12-én Ékes Ilona országgyűlési képviselő és Pákozdi Judit elnök adott át
neki mindannyiunk nevében „A mi falunkban csángók laknak…” című, MCSMSZ által kiadott könyvvel
együtt, amelyet a csángó gyerekek írtak és rajzoltak a falujukról. Sokan gyűltünk össze erre az eseményre: itt
élő és dolgozó csángó értelmiségiek és munkások, az idelátogató csángó továbbtanulók, értük dolgozó és
imádkozó támogatókkal és keresztszülőkkel együtt. Ezúton is köszönjük hozzánk intézett kedves szavait és a
mindannyiunk számára adott főpásztori áldását.
A jövőbeli célokról is gondolkodom.
Sok még a teendő. Szeretnénk erősíteni és élőbbé tenni a kapcsolatainkat csángó-magyar testvéreinkkel, a
Moldvában és itthon élő és felelősen gondolkodó csángó értelmiséggel és a felnövekvő nemzedékkel is, a
tanárokkal, a támogatókkal és más csángókat segítő szervezetekkel,
valamint minél több keresztszülővel együtt, hogy eljusson minden
lehetőség híre a moldvai falvakba, és tudjanak is élni vele. Meg kéne
találni minden tehetséges gyereket és segíteni őket, hogy hazatérve csángó
értelmiségként minél nagyobb számban tudják segíteni, oktatni és
képviselni saját közösségüket, mindezzel megőrizve és gazdagítva az
Európai Unió sokszínűségét is.
Hálával és az összetartozás érzésével gondolok mindenkire, akikkel eddig
megismerkedhettem ebben az időszakban. Megálmodtunk egy Szeretethidat, amely megvalósult. Együtt erősítjük egyre többen. Reményteljesen
készülhetünk az új esztendőre és a további feladatokra is, amelyekhez várjuk szeretettel a csatlakozókat,
hogy lássunk és együtt cselekedjünk. Szeretettel kívánok mindenkinek ÁLDOTT, BOLDOG ÚJ
ESZTENDŐT!
Albertné Révay Rita
Ortopédszűrés Csángóföldön !
A múlt évben, 2009-ben Csíkszeredán és három csángó faluban volt ortopédszűrés. Marlok Ferenc és
felesége Zsuzsanna önként vállalt, áldozatos munkával vizsgálta meg a gyerekeket. Elég soknak volt
szüksége lúdtalpbetétre, vagy speciális ortopédcipőre. Mindezek már el is készültek méretre, s ki is jutottak
kis gazdájukhoz.
A cipőket Farszky János ortopédcipő készítő teljesen ingyen
csinálta. Fantasztikus, hogy vannak még ilyen emberek, akik
ekkora áldozatot hoznak. Tóth Marianna foghigénikus Érdről
sem ült tétlenül a vizsgálatok alatt. Most is, mint az előző évben a
Colgate-Palmolive Magyarország Kft. és a Procter-Gamble
Hungary Kft. jóvoltából több száz fogkefét és fogkrémet osztott
ki a gyerekek között. Az udvaron tanította őket a fogmosásra, és
a helyes táplálkozás fontosságára.
Nem szabad elfeledkeznünk Király Lajos diószéni falugazdáról
sem, aki autójával fuvarozta a vizsgálatra szoruló szülőket és
gyerekeket.
www.csango.ro
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Bár a szűrés és a cipők készítése ingyenes volt, az anyagért 300 ezer forintot kell fizetnünk, s most azon
dolgozunk, hogy ezt a pénzt összegyűjtsük. A felét már sikerült, köszönet ezért Galatik-Berta Erzsébetnek,
aki azóta sajnos már nincs közöttünk, de jelentős összeggel járult ehhez a nemes célhoz.
Külön köszönet jár a Salus Ortopédtechnika Kft-nek, hiszen segítségük nélkülük ez az egész projekt nem
valósulhatott volna meg, s köszönet mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy a moldvai csángó gyerekek
megkapják a gyógycipőket. Kérem, ne felejtsék el, hogy továbbra is szükségünk van minden támogatásra,
ha bárki bármiben tud segíteni, hálásan fogadjuk.
Jolanda Willemse KEMCSE Szociális felelős

Csomagleadás
Örömmel látjuk, hogy a Csángóföldre történő csomagküldési kedv nem csökken!
A keresztszülők gyakran küldenek személyes csomagokat keresztgyermekeiknek névnapra, születésnapra,
családi ünnepekre, hogy a Karácsonyt már ne is említsük.
A csomagok biztonságos célbajuttatására végre sikerült megnyugtató megoldást találnunk, ezúton is hálás
szívvel köszönjük az APC SMART ELECTRONIC Kft.-nek, hogy nem csak a csomagok összegyűjtésében,
hanem rendszeres kiszállításában is segítségünkre vannak!
A keresztgyermekeiknek szánt csomagok leadására tehát ismét van mód személyesen is Budapesten a
következő címen:
Budapest XIII. kerület, Kis Gömb u. 25-27. (Szent László u. sarok)
az APC SMART ELECTRONIC Kft. üzletében
Nyitva: H.-P. 9:00 - 16:00 h, Bejárat az udvar felől, ahová autóval
is kényelmesen be lehet állni.
Megközelítés BKV-val: 1-es villamossal vagy 30, 30A és 32-es
autóbusszal a Róbert Károly krt. közúti felüljáró megállóig.
A csomagra mindig legyen ráírva a címzett pontos neve és faluja!
Emellett továbbra is él a magyarországi postai csomagküldés
lehetősége is: Ha postán szeretnék küldeni, akkor egyik
tanárkollegánk szüleinek címére lehet föladni, a cím:
Horváth Ernő, H 5211 - Tiszapüspöki, Fő út 35 sz. Hasonlóan: a dobozon feltétlenül legyen rajta a gyerek és
a faluja neve!
Csomagküldéssel kapcsolatos kérdéseikkel fordulhatnak Járai Zsolthoz a zsjarai@gmail.com e-mail
címen!

Meghívó Keresztszülős Találkozóra
Két évvel ezelőtt nagy sikerrel került megszervezésre egy találkozó Budapesten, amikor a keresztszülőknek
lehetőségük volt találkozni Moldvában dolgozó pedagógusokkal, a Moldvai Csángómagyarok
Szövetségének munkatársaival. Ebben az évben is szeretnénk hasonló alkalmat teremteni. Ezért szeretettel
meghívunk minden kedves keresztszülőt 2010. január 31-én tartandó keresztszülős találkozónkra!
A találkozó időpontja tehát 2010.január 31. 14.00 óra
Helyszíne: Németh László Gimnázium, Budapest 1131 Nővér utca 15-17.
A találkozó helyszíne megközelíthető: a 14-es villamossal (Gyöngyösi utca megállónál kell leszállni, és a
Váci út irányába kell elindulni, a második keresztutca a Nővér utca, a sarokról látszik a gimnázium épülete), a
30-as autóbusszal (az iskola a fentivel azonos módon érhető el), a 3-as metróval (a Gyöngyösi utca
megállónál kell leszállni), vagy a 105-ös busszal (József A. térnél kell leszállni, a Gyöngyösi u. sarkán van).
A találkozó alkalmával lehetőség nyílik minden falu tanárával személyesen, „szülőértekezlet” - szerűen
elbeszélgetni, megismerkedni. A találkozón lehetőség lesz levelek, csomagok átadására, melyeket
továbbítunk Moldvába!
Farkas-Ferencz Endre a „Legyen Ön is Keresztapa, Keresztanya!” program koordinátora
www.csango.ro
www.keresztszulok.hu
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Egy szép könyv története
Sokan sokfélét írtak már a csángókról. Régi utazók naplójegyzetei, pápai követek jelentései, precíz
nyelvészeti publikációk, vaskos történelmi-, földrajzi szakmunkák, szorgos néprajzi gyűjtések. Írtak
nyelvükről, életmódjukról, szellemi- és tárgyi kultúrájukról, vitatkoztak eredetükről, etnikai
hovatartozásukról, identitásukról. Hivatkozási alapnak tekintették már őket újságok, rádiók, tévék,
táncházasok, anyaországi- és határon túli magyarok, tudósok és politikusok.
Ez a könyv azonban - bizton állítható - valami egészen újat ad, kedves olvasó. Itt maguk a moldvai magyarok,
„csángók” írnak saját magukról.
A történelem évszázadokon keresztül úgy hozta, hogy a moldvai magyarságban nem nőhetett fel egyetlen
olyan generáció sem, amelyik tanulhatott volna írni-olvasni anyanyelvén. Az elenyésző számú „csángóértelmiségin” (egy-egy kántoron, papon, sőt költőn) kívül nem volt senki, aki a saját maga gondolatait
megoszthatta volna magyar nyelven az
olvasóközönséggel. A sors furcsa fintora, hogy végül
éppen egy olyan generációnak adatik ez meg, amelyiket a
leginkább fenyegeti az asszimiláció veszélye.
Jó pár éve már annak, hogy a Moldvai Csángómagyarok
Szövetsége versenyt hirdetett. Méghozzá olyan versenyt,
amiben az addigi csángó oktatási helyszíneken, falvakban
tanuló gyermekek vethették össze tudásukat abban, hogy
ki tudja minél részletesebben, ötletesebben megismerni és
megismertetni saját szülőfaluját.
A versenyre való felkészülés időszaka igen izgalmasan
telt: a gyerek saját magyartanítóik útmutatását követve
kezdetek információgyűjtésbe. Egy-egy lelkesebb
gyermeksereg - néprajzosokat is túlszárnyalva - komplett
monográfiára való anyagot gyűjtött. Volt közöttük
helytörténet, monda, népdal, tájnevek- és csúfnevek
jegyzéke, népi imádság, különböző szokások. A folklór
jelenségein túl egyik falu diákja a helyi iskola történetét
írta meg, más a nagyanyja receptjét örökítette meg, míg
több helyen is precíz térképet szerkesztettek, gondosan
bejelölve házról-házra, utcáról-utcára, hol melyik falusi lakik.
Mindemellett számos rajz, festmény örökítette meg a falvak tájképét, az emberek viseletét, házát, lovát,
szekerét.
A kétségkívül igen jelentős munka legfőbb értékének mégis a fogalmazások bizonyultak. Ezek az írások
tökéletes látleletét adták a magyarul tanuló csángó gyermekek nyelvbéli kompetenciájának, emellett
közvetlen stílusban ismerhettük meg a világról (és szűkebb hazájukról) alkotott gondolkodásukat.
Miután egy ilyen hatalmas és értékes anyag összegyűlt, döntés született róla, érdemes lenne mindezt könyv
formájában is megjelentetni.
A beérkezett pályaművek így a verseny után megrostálva, és az időközben, az oktatás folyamatába
bekapcsolódott falvak munkáival kiegészülve került szerkesztésre.
Hosszas folyamat eredményeképpen 2009. szeptember elejére végre kezünkbe kerülhetett az elkészült mű:
„A mi falunkban csángók laknak…” – Válogatás moldvai gyermekek írásaiból és rajzaiból címmel.
Reméljük sok szép órát okoz majd mindenkinek!
Kiadja a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége 2009-ben. 21 moldvai csángó települést mutatnak be a
csángóföldi diákok. 183 oldal, színes képekkel, térképpel, összefoglaló utószó a Csángó Oktatási Program 10
éves történetéről.
A kötet ára 4000 forint vagy 60 lej. Megrendelhető Magyarországon az ammoa@csango.ro címen vagy a
0620-564-7055-ös telefonszámon, illetve Romániában a kontakt@csango.ro címen vagy a 0040-731-306075-ös telefonszámon..
Varga Máté
www.csango.ro
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HOGYAN RENDELKEZHET AZ 1 SZÁZALÉKOKRÓL?
Magyarországi Adózok!
Köszönjük, hogy a 2009-es adóbevallási időszakban az adójuk 1%-val, azaz 6.321.666 forinttal támogatták a
moldvai magyar oktatást. Az Önök támogatását az oktatási helyszínek fenntartására, működtetésére fordítjuk
(bérleti költségek, rezsiköltségek, oktatási eszközök vásárlása stb.), a támogatás felhasználásáról a Naputánjáró
következő számában részletesen beszámolunk.
Kérjük, hogy a 2010-es adóbevallási időszakban is támogasson az adója 1%-val.
Ebben szeretnénk ezzel a tájékoztatóval segíteni.
a) 1%-ot adhat alapítvány, társadalmi szervezet, könyvtár, múzeum, levéltár és hasonló alapintézmény és
szervezet javára, és
b) további 1%-ot adhat bejegyzett egyház vagy költségvetési kiemelt előirányzat javára is.
Ha beírja az interneten a keresőbe, hogy „1%”, akkor gyorsan megtalálja azoknak a (csaknem teljes) listáját, akik
kaphatnak az adójából. Ezek között ott van A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány is.
A mostani levélhez mellékelt 18710209-1-13 adószámú, és A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány javára
előnyomott nyilatkozatot csak akkor tegye a szintén mellékelt kisméretű borítékba, ha az 1%-ot a csángó
gyerekek magyar oktatására szánja, és:
1. Ha a munkáltatója tölti ki az adóbevallását, akkor adja át neki a már lezárt borítékba tett rendelkező
nyilatkozatot lehetőleg minél hamarabb.
2. Ha a ,,hagyományos” adóhivatali papírhalmazt Ön vagy könyvelője tölti ki, akkor a kis borítékot aláírva és
lezárva külön címzés nélkül is beteheti az APEH-nek visszaküldendő nagy borítékba, vagy
- vagy pedig az adóbevallás papírcsomagban található 0853-D jelű nyilatkozati lapra kell beírni A Moldvai
Magyar Oktatásért Alapítvány nevét, és a 18710209-1-13 adószámát. A 0853-D jelű nyilatkozati lap kitöltése és
aláírása után már nem szükséges mellékelni a kis borítékot is legfeljebb a biztonság kedvéért (mert abból baj nem
lehet).
3. Ha teljesen elektronikus úton készíti, vagyis számítógéppel tölti ki, és az interneten küldi el a bevallását, akkor
ott kell a 0853-D jelű lapon kedvezményezettnek beírni A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány nevét, és a
18710209-1-13 adószámát. A teljesen elektronikus bevallás esetén egyáltalán nincs szükség sem az általunk most
küldött rendelkező nyilatkozatra, sem a kisborítékra.
4. Ha a legújabb lehetőséggel élve az Adóhatósággal készítteti el az adóbevallását, akkor választania kell: vagy a
bevallás részét képező 0853-D jelű lapon nyilatkozik, vagy a kisborítékban.
Végezetül még két tipp:
- Ha egyszerre rendelkezik mindkét 1%-ról (tehát az egyháznak adottról is), akkor a 2 db. nyilatkozatot egy
kisborítékban is el lehet küldeni.
- Ha lustaságból vagy feledékenységből elkésik az 1%-ról a nyilatkozattal, akkor azt pótlólag külön is elküldheti a
területileg illetékes APEH-nek (oda, ahova az adóbevallása is ment) a kisborítékban, de csak május 20-ig.
Reméljük, hogy nem feledkezik meg a nekünk juttatható 1%-ról csak azért, mert az adója dőntő részéről
közvetlenül Ön nem rendelkezhet!

1%
Romániai Adózók!

Kérjük, segítse a Moldvai Csángómagyarok Szövetségét céljainak elérésében adója 2%-nak felajánlásával.
Önnek egy kis odafigyelést jelent, a moldvai csángók civil összefogásának ez sokat jelenthet.
Mi a teendő?

2%

1. Ha csak fizetésből él:
- Adja be személyesen, vagy küldje el postán legkésőbb május 1-ig kitöltve a 230 számú kérvény (formular 230)
eredeti példányát ahhoz az adóhivatalhoz (Administratia Financiara), amelyikhez tartozik állandó lakhelye
szerint. A kérvényen a kedvezményezett megnevezéséhez (denumire entitate nonprofit) a Asociaţia Maghiarilor
Ceangăi din Moldova, a adószámához (codul de identificare fiscală a entităţi nonprofit) 4925263, és a
kedvezményezett bankszámlájához (cont bancar (IBAN) a unităţii nonprofit) RO57RZBR0000060006776563
számlaszámot kell írni, az átirányítandó összeget (suma) az adóhivatal számolja ki, kérjük azt a részt hagyja
üresen.
2. Ha más jövedelme is van mint a fizetése:
- Töltse ki a jövedelmi nyilatkozatot (declaratia de venit formular 200) és személyesen, vagy posta útján juttassa
el az adóhivatalhoz legkésőbb május 15-ig.
Ne hagyjuk, hogy az állam kasszájába jussanak azok az összegek, melyek fölött „autonóm” módon
rendelkezhetünk!
www.csango.ro

20

www.keresztszulok.hu

