
„Tõlünk függ minden, csak akarjunk”

Széchenyi István szavai „Tõlünk függ minden, csak akarjunk” talán a legtalálóbbak a Moldvai 
Csángómagyarok Szövetségének életére, mûködésére.

Errõl tanúskodnak az elmúlt évek eredményei. Az oktatási tevékenységeink mellett konferenciákat 
és számos kulturális rendezvényt is lebonyolítottunk, melyekrõl újabban már a helyi sajtó is pozitív 
hangnemben számol be. Normális körülmények közt ez talán szóra se érdemes, viszont itt Moldvában mi 
ennek is örülünk, és pozitív változásként éljük meg. 

Büszkék vagyunk az immár egy 
évtizede fennálló és folyamatosan 
növekvõ oktatási programunkra, 
aminek eredményeként ezerötszáz 
moldvai csángó gyerek nemcsak 
megõrizheti, hanem tanulhatja is az õsei 
nyelvét. De, mert hozzávetõlegesen 9 
ezer még magyarul értõ, és többé-
kevésbé beszélõ csángó gyerek van, így 
elégedettek nem lehetünk.

Lehetõséget biztosítunk arra is,  
hogy magyarul továbbtanulhassanak,  
bár Moldvában nincsenek magyar 
tannyelvû középiskolák. Ez azért 
fontos, mert nálunk sajnos még a XXI. 
században is  kevesen mennek 
továbbtanulni akár román nyelven is. 

Az ügyünk mellé állók gondoskodásának köszönhetjük azt is, hogy az elmúlt évek alatt a csángó 
falvakban több száz gyerek és felnõtt részesült olyan orvosi szûrésekben, amilyenekben különben soha nem 
lett volna része.

Civil szervezet vagyunk, de érezzük, hogy nagy felelõsséggel járó feladat lett ránk bízva. Mindezeket 
nem tudtuk volna megvalósítani az Önök segítsége nélkül – ezért õszinte szívbõl köszönetet mondok minden 
támogatónak, a tagok, a gyerekek, és a tanárok nevében is. De nem tudnánk folytatni se Önök nélkül, ezért 
kérjük, hogy továbbra is segítsenek minket. Ne maradjon egyetlen olyan csángó gyerek se, aki szeretne 
magyarul tanulni, de nem teremtettük meg számára a lehetõséget!

Tisztelettel,
Solomon Adrián, MCSMSZ elnök
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Naputánjáró
A moldvai magyar oktatási program hírlevele
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„Kinek szüve odahúz, keze lába odacsúsz...”
Lezárult oktatási programunk kilencedik tanéve és kezdõdik a tizedik

A Reverinda nevû gyereklapunk mottóját vettem kölcsön címnek. Ez a tanév, amit most zárunk ismét 
bizonyította, hogy mennyire igaz a mondás: „Kinek szüve odahúz, keze lába odacsúsz...” A csángóföldi 
diákoknak nem kötelezõ magyarórára járni, mégis több mint 1500 diákunk volt ebben a tanévben, mert a szívük 
odahúzta õket. Tanáraink olyan foglalkozásokkal készültek, ami a diákokat odacsalogatja, és  megtartja, mert a 
tanári kar szíve is idehúz, hiszen a gyerekekért, és a magyar nyelvért tesszük amit teszünk. Szerencsénkre a 
keresztszülõk, és a támogatók szíve is idehúz, mert immár öt éve kiállnak a moldvai magyar oktatás ügye mellett. 
Nélkülük hiábavaló volna a mi lelkesedésünk, a diákok tanulni akarása, az oktatási program nem mûködne.

Így – mint minden eddigi tanév végén – köszönettel tartozunk a gyerekek és a „tanító nénik, tanító bácsik” 
nevében is mindazoknak, akik segítettek bennünket, hogy oktatási programunk megérje az õsszel kezdõdõ tizedik 
évét. Az elmúlt tanévben is következetesen ugyanaz történt mint az elõzõ nyolcban: igyekeztünk bõvíteni az 
oktatási programunkat, hogy minél több gyereknek adjunk esélyt a magyar nyelv tanulásához. Moldvában 21 
településen dolgoztunk, köztük 14-ben már az állami iskolákba is bejutott a magyar nyelv. Mûködik a 
csíkszeredai kollégiumunk, amiben 75 gyerek számára biztosítottuk a lehetõséget, hogy magyar tannyelvû 
középiskolában tanulhasson, és már voltak kolozsvári egyetemi diákjaink is, akik az oktatási programunk 
keretében kaptak támogatást tanulmányaikhoz. 

Folytattuk az építkezést - nemcsak az oktatásszervezés terén -, hanem a szó eredeti értelmében is: 
Külsõrekecsinben most szeptemberben felavatjuk azt a Gyerekek Házát, ahol végre méltó körülmények közt 
tanulhatnak a legnépesebb oktatási helyszínünk gyerekei. 

10 évvel ezelõtt kezdõdött mindez. Akkor még nem tanulhatták egyetlen moldvai faluban sem napi 
rendszerességgel a gyerekek a magyar nyelvet. A 10 év alatt több mint 100 pedagógus dolgozott oktatási 
programunkban, és több ezer gyerek vett részt különbözõ szinteken a magyar nyelvû foglalkozásokon. Volt 
gyerek aki csak iskolán kívül és rövid ideig, volt aki az állami iskolában egy vagy több tanévig, volt aki elsõ 
osztályos korától nyolcadik osztályig, volt aki tovább is tanulva magyar nyelven érettségizett, s volt  aki ma már 
fõiskolára vagy egyetemere jár. A most kezdõdõ tanévben közös találkozót is szervezünk, hogy jöjjön el mindenki 
aki részt vett a 10 év alatt a programban. Meggyõzõdésünk, hogy jó hatással volt a gyerekekre, és egy picit talán 
Csángóföldre is ez a 10 évnyi tanítás. Bár ez  ma még alig mérhetõ, mégis biztosak vagyunk benne, hogy tovább 
kell folytatni; számbelileg, minõségben gyarapodva haladni kell a megkezdett úton. Akinek a szíve a csángókhoz 
húz, az meg kell tegyen továbbra is mindent azért, hogy a csángó gyerekek ne maradjanak tanárok, tanítók nélkül. 

Hegyeli Attila, MCSMSZ
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Tanévnyitási körkép 2009 õszén

Ebben az évben két helyszínen került megrendezésre a hagyományos módszertani táborunk. 
Lábnyikban, az MCSMSZ tulajdonában levõ Gyerekek Házában augusztus 16-tól 18-ig az új tanárjelölteknek 
tartott módszertani felkészítõt Hegyeli Attila, az MCSMSZ volt oktatási felelõse, és bemutatkoztak a 
szakterületek felelõsei is. 

Az új tanárok a már több éve lelkesen 
dolgozó pedagógus-csapattal Szovátán 
folytatták a továbbképzést augusztus 19-23. 
között, ahol Székely Noémi, a Babeº-Bolyai 
Tudományegyetem Neveléstudomány kar 
tanára - Ferencz Éva az MCSMSZ új oktatási 
program felelõsének felkérésére - szakmai 
felkészítõt tartott. A nyári módszertani 
táborunk után már nyugodtan mondhatjuk, 
hogy egységes, felkészült, és aktív csapat vág 
neki az új tanévnek. A felkészítõ táborok 

legnagyobb kérdése mindig az, ki melyik oktatási helyszínre kerül majd az új tanárok közül. Reméljük, ebben 
az évben is sikerült megtalálni azt a megoldást, mely biztosítja a jó színvonalú munkavégzést mindegyik 
településen.

Magyarfaluban 3 tanárunk dolgozik majd. Az állami iskolában Gál Veronika oktatja a magyar 
nyelvet. Iskolán kívüli tevékenységeken a helyi születésû Budau Lina csángó táncokat és énekeket tanít a 
gyerekeknek, továbbá magyar nyelvû foglalkozásokat tart Komáromi Rebeka, aki most végzett  
pszichopedagógus. 
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Lábnyikban az állami iskolában Bende Edit folytatja. Õ már ötödik éve tevékenykedik az oktatási 
programban. Az iskolán kívüli magyar nyelv oktatását a szintén ötödik éve Moldvában tanító Orbán Attila András 
viszi tovább, akinek - akárcsak Rebekának Magyarfaluban -, óvodás csoportja is lesz.

Külsõrekecsinben, ahol a legnagyobb az állami iskola keretei között magyarul is tanulók létszáma, a  II-
IV. osztályosoknak a magyar nyelvet a helyi születésû Csillag Mónika tanítja már harmadik éve. Az V-VIII. 
osztályban a magyar oktatását Csillag Leventétõl Kovács Melánia néprajz-magyar szakos tanár veszi át. Az 
iskolán kívüli oktatást - akárcsak az elõzõ tanévben -, Divald Borbála végzi, de most már az újonnan épült 
Gyerekek Házában, mely teret biztosít a változatos foglalkozásoknak, táncnak, játéknak.

Csík falu: Tamás Tünde már második éve, hogy az állami iskolában és az iskolán kívül is palántálja a 
gyerekekbe a magyart együtt Ládi Erika tanítónõvel, aki harmadik éve lelkes tagja a tanári csapatnak.    

Pokolpatak: Csiszér Istvánt a szociálpedagógusi végzettséggel rendelkezõ Juhász Péter váltja, aki 
iskolán kívüli foglalkozásokon vezeti be a magyar nyelv világába a 
pokolpataki gyerekeket. 

Dumbravénben Gyurka Valentin folytatja az elõzõ tanév 
második félévében elkezdett munkáját.  

Trunkon a megnövekedett gyereklétszám miatt ebben a 
tanévben már két tanárunk tanít és nevel, Botezatu Victorita-Oana és 
párja, Szõcs Lajos Levente.

Diószénben Szász Erzsébet néprajz-magyar szakos tanár 
folytatja Salak Attila munkáját az állami iskolában. Szász Katalin 
pedig azt a Kiss Emesét váltja, aki három évig volt a kisdiákok tanító 
nénije az iskolán kívüli foglalkozásokon.

Klézsén, Budán és Somoskán az állami oktatási 
rendszerben sajnos összevonták az iskolában tartandó magyarórákat. 
Ezek megtartását a Székelyudvarhelyen tanítói szakon frissen végzett, klézsei születésû Istók Angéla  végzi, de 
minden faluban van iskolán kívüli oktatónk is. Somoskán hetedik éve, hogy Benke Paulina táncolni-énekelni 
tanítja a fiatalokat és kézmûves foglalkozásokat tart. Klézsén Szász Anna már második éve tart iskolán kívüli 
magyarórákat, míg Budán Botezatu Victoria már ötödik éve lelkesíti a gyerekeket a magyar nyelv megtanulására, 
megtartására, népdalkincsünk megõrzésére.     

Bákóban, a „legnagyobb csángó faluban” (40.000 csángó lakja) az idén elõször sikerült külön tanárt 
alkalmaznunk, akinek most már nem valamelyik másik oktatási helyszínrõl kell bejárnia. Reméljük, hogy ettõl 
növekedni fog a gyereklétszám, és a város több pontján is beindíthatjuk az oktatást. Ez a feladat Major Emõkére, a 
volt szitási tanárnõre vár.  

Gajdárban Mihály Szende és Konát Eszter folytatja annak a Pfemeter Máriának és Madarász Katalinnak 
a munkáját, akiknek kitartásukkal és lelkesedésükkel rengeteg gyereket sikerült a magyarórákra vonzaniuk. A két 
új kolleganõ reméli, hogy ebben a tanévben a helybéli szülõk támogatásával sikerül majd bejuttatni a 
magyarórákat az állami iskolába is.

Lészpeden Márton Attila nyolcadik éve végzi kitartóan munkáját. Ebben a csángó faluban példaértékû az 
állami iskola vezetõségével való együttmûködésünk, reméljük, hogy ez az új tanévben sem változik.

Pusztinán is két új tanár kezdi a tanévet, Veress Kinga és Bodó Judit személyében. Õk Vajda Évától és 
Szabó Lászlótól vették át a stafétát. 

Frumószán továbbra is Máthé Krisztina magyartanár és párja Neagu Adrián folytatják eredményes 
munkájukat. Máthé Krisztina teljes normával az állami iskola keretei között oktat, Neagu Adrián pedig az iskolán 
kívüli foglalkozásokon.

Diószegen Gergelyné Kovács Mária folytatja az elõzõ tanévben elkezdett munkáját. Célja, hogy tovább 
növelje a magyar oktatásra járó csángó gyerekek számát. 

Kosteleken állami iskolai keretek között teljes normával Ferencz András a magyartanár, iskolán kívül 
pedig a szakképzett Imre Éva tanítja a fiatalokat a magyar nyelv szépségére most már abban a felújított Magyar 
Házban, melynek ünnepélyes átadására 2009 júliusában került sor.  

Lujzikalagorban negyedik esztendeje próbálgatja szárnyait a magyar tanítás, még mindig iskolán kívül. 
Szász Csilla bízik abban, hogy ez a tanév végre „március” lesz a kalagori oktatás jövõjében.

A Csíkszeredában továbbtanuló csángó gyerekekért eddig felelõ Ferencz Évától - aki az új oktatási 
programfelelõsünk lett -, az elsõ félévben folyamatosan veszik át a feladatokat Józsa Csaba és Pfemeter Mária.

Az MCSMSZ bákói irodájában is történtek változások. Kovács Melánia irodavezetõ Csillag Leventével  
helyet és munkaterületet cserélt. A Jó Istennek hála ebben az évben a keresztapa program koordinátora Farkas-
Ferencz Gabriella életet adott Rita nevû kislányának, és Both Bernadett pénzügyi felelõs is anyai örömök elõtt áll, 
ezért lett a keresztszülõ felelõs Farkas-Ferencz Endre, a pénzügyi felelõs pedig Lovász Mátyás. 

Minden kollégának és magyarórára járó diákunknak sikerekben és örömökben gazdag tanévet kívánunk!

www.csango.ro                           www.keresztszulok.hu
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Csíkszeredai továbbtanulóink

A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége Oktatási Programjának egyik kiemelt célja, hogy a csángó 
falvakban magyarórákra járó diákoknak a VIII. osztály után lehetõséget biztosítson arra, hogy magyar tannyelvû 
középiskolákban folytassák tanulmányaikat, hisz a csángó gyermekek Bákó megyében a mai napig nem tudnak 
magyar nyelven továbbtanulni. A 90-es évek óta több kezdeményezés is próbált ezen változtatni úgy, hogy a 
tehetséges fiatalokat segítették abban, hogy azok eljussanak az erdélyi magyar tannyelvû középiskolák 
valamelyikébe. Jelentõs elõrelépés volt, hogy 2003-tól a moldvai csángó oktatási program magára vállalta a 
magyarul továbbtanuló diákok költségeit. Szervesen összeköti a moldvai falvakban folyó oktatást, és a 

csíkszeredai továbbtanuló programot, hogy ma már azok a diákok 
jönnek ki tanulni az erdélyi középiskolákba, akik Moldvában a 
szülõfalujukban részt vettek az iskolán kívüli vagy iskolai 
magyarórákon, és ott már megtanultak írni-olvasni magyarul is. 

Csíkszeredában átlagosan 150 km-re vagyunk a csángó 
falvaktól. Az elmúlt tanévben 75 diákunk tanult itt különbözõ 
magyar tannyelvû középiskolákban. Nekik a Szövetségünk 
fedezte a szállás és étkezési költségeiket. A Moldvából jött 
gyerekeknek nagyon fontos a székely gyerekekkel azonos iskolába 
járniuk, mégis külön kollégiumban kell biztosítani a szállást, a 
délutáni, hétvégi programot, mert nekik szükségük van egy külön 
felzárkóztató programra és hétvégi nevelésre is. A kollégiumi 
bentlakás  költségei az étkezéssel együtt, a nevelõk és óraadó 
tanárok bére, az egészségügyi ellátás és a felmerülõ egyéb 

költségek gyerekenként tanévenként 300.000 forintba kerülnek. Ennek az összegnek felét az önzetlen 
keresztszülõk támogatásából, míg a másik részét nehezen megszerzett (bizonytalan és szinte mindig késve 
érkezõ) pályázati pénzekbõl fedezi az MCSMSZ. Csíkszereda nagy elõnye, hogy a diákok választhatnak 
érdeklõdésük és képességeik szerint a különbözõ magyar nyelvû középiskolák közül, ahol aztán magyarul  
tanulhatják úgy az elméleti, mint a  szakmai tantárgyakat is.

Az elõzõ tanévet Csíkszeredában 79 moldvai csángó diák kezdte el. Az elsõ félév elteltével egy diák 
egészségi okból, kettõ pedig családi gondok miatt tért haza Moldvába, a negyedik pedig a rossz magaviselete 
miatt lett hazaküldve, így 75-en fejezték be a tanévet. Közülük júliusban négyen eredményesen érettségiztek. 
Ugyanakkor Székelyudvarhelyen is sikeresen érettségizett a két diákunk. Örömünket tetõzte, hogy õsztõl a hat 
végzõs diákból öten még tovább is tanulnak felsõoktatási intézményekben.

Az utánpótlás is biztosítva van, hiszen szeptemberben 18 új diák jön be a csíkszeredai magyar 
középiskolákba. Velük a 2009-2010-es tanévre a továbbtanulók száma  majdnem 90-re emelkedik.

Az elmúlt tanév alatt, januárban - a legnagyobb hidegekben - költöztünk át egy másik intézmény 
épületébe. A Kós Károly Építõipari Szakközépiskola bentlakásából - ahol 2003-tól laktunk a gyerekekkel - a 
Székely Károly Iskolaközpont kollégiumába. Itt jobbak a körülmények, több a hely, és már az elsõ félév 
tapasztalata is mutatja, megérte vállalni a nehézségeket. Bár bõven van még mit tenni, mert ez az épület is régi, és 
nagyon sok halaszthatatlan javítási munka áll a pénzhiány miatt. A hiányosságokat mi magunk is próbáljuk 
csökkenteni, a lepedõvásárlástól a festésig terjedõen minden módon. Hisszük, hogy egyre több csángó gyerek 
dönt a magyar nyelven történõ továbbtanulás mellett, hiszen ahogy bõvül a falvakban az oktatási program, 
várhatóan úgy nõ a továbbtanuláshoz kedvet és elõképzést kapók száma is. 

Ferencz Éva, MCSMSZ

Kosteleki Házavató Ünnepség

2008-2009-es tanév igen nagy elõrelépést hozott a kosteleki magyar oktatás életében: végre sikerült saját 
házba költözni, és azt lakhatóvá is tenni! Mindezt a Szegedi Rotary Clubnak, azon belül is Dr. Juhász Jánosnak és 
barátainak köszönhetjük, akik nemcsak felvállalták és fontosnak tartották ezt a korántsem könnyû ügyet, de 
támogatókat toboroztak, és a vásárlástól a felújítási munkálatok minden lépését nyomon követték. Ezt egészítette 
ki a mi munkánk, és szerencsénkre  mindenki segített, ahogy tudott: a Csángómagyarok Szövetsége, a kosteleki 
emberek, a barátaink, és a helyi néptánccsoport tagjai.

Az épület a Rotary Club tulajdona, de a magyar oktatás rendelkezésére bocsájtották. A benne lakó 
kosteleki magyar tanítók immár kulturált körülmények között élhetik mindennapjaikat, de az igazi nyertesek azok 
a gyerekek, fiatalok, és kostelekiek, akik most már szebb és barátságosabb környezetben gyarapodhatnak 
szellemiekben, és lelkiekben egyaránt.

Július 19-én megtörtént a Gyerekek Házának ünnepélyes felszentelése, bár még az utolsó héten is lázas 
munka folyt rotarys barátaink irányításával, de a kosteleki iskolások, és a fiatal néptáncosok segítségével. Még az
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A külsõrekecsini Gyermekek Háza ünnepélyes átadása

Elõzõ hírlevelünkben még arról számoltunk be, hogy a külsõrekecsini Gyerekek Háza tetõ alá került, de a 
munka oroszlánrésze még hátra van, és annak finanszírozásához támogatókat keresünk. Most örömmel tudatjuk, hogy 
kérésünk meghallgatásra talált, és jelentkeztek olyan újabb támogatók, akik szívükön viselik a csángó gyerekek 
oktatásának ügyét, és segítségükkel az építést és a berendezést már be tudjuk fejezni. Ezért köszönetet mondunk  
Svájcból a Vontobel Stiftung-nak, Böröcz Józsefnek, a Helvetia-Hungaria-Társaságnak, Guha Péter Bélának és a 
Magyar Mérnökök és Építészek Svájci Egyesületének, valamint a  Jim Dowler Palm Springs Rotary Clubnak 
Californiából.

A ház felépült, és a terveknek megfelelõen a 2009-2010-es 
tanévet már ebben kezdhetik a külsõrekecsini gyerekek. Az 
ünnepélyes felavatására szeptember 26-án kerül sor. A Gyerekek Háza 
ezek után már mindennapos helyszíne lesz az iskolán kívüli 
foglalkozásoknak, az ének- vagy táncpróbáknak, továbbá minden más 
magyar vonatkozású rendezvénynek, ráadásul az ott tanító 
tanároknak szolgálati lakásul is szolgál.

Jelenleg Lábnyikban, Csík faluban, Diószegen, Kosteleken, 
Magyarfaluban és Frumószán már mûködik Gyerekek Háza, és 
ezeknek a vithatatlan hasznossága és fontossága már beigazolódott az 
évek folyamán. Az MCSMSZ továbbra is prioritásként kezeli további 
Gyerekek Házá-nak létrehozását. A következõ helyszín Magyarfalu, 
ahol a korábban oktatási célra vásárolt és felújított kis vályogház ma 
már szûkösnek bizonyul a népes gyereksereg befogadására. Reméljük, hogy terveink - melyeket gyakran vélnek 
merész álmoknak - ismét támogató összefogásra találnak, és ami ma még csak álom, az holnap a közösség erejébõl 
valósággá válik.

Kovács Melánia, MCSMSZ

ünnepséget megelõzõ napon is körülbelül negyvenen dolgoztunk késõ 
estig. De az összefogásnak, és a közös munkának most is meglett az 
eredménye, és sikerült befejezni a házat. A másnapi ünnepség a 11 órai 
szentmisével indult. Ezt Kostelek papja a szívvel-lélekkel a magyar ügy 
mellett álló Salamon Antal esperes-plébános úr, és a kiemelkedõ 
vendég, dr. Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök együtt 
mutatták be.

A szentmise után a falubeliekkel közösen nagy örömmel 
levonultunk a Magyar Ház ünnepélyes birtokba vételéhez. A 
megszentelés után következtek az ünnepi beszédek, majd a kiemelkedõ 
támogatóknak emlékplakettel köszönte meg a segítséget dr. Juhász 
János. Ezt követõen a helybeli Szellõ Néptánccsoport ünnepi mûsora 
következett, utána pedig a falubelieket és a vendégeket egy kis evés-
ivásra, mulatságra invitáltuk.

Júliusban az ötödik tanévünk zárult le Kosteleken. Sok fáradságos munka eredménye ez a ház, de igen nagy 
eredmény is, melynek gyümölcseit remélem sokan és sokáig fogjuk élvezni.

Köszönet érte a kosteleki emberek és a magunk nevében is! Isten fizesse meg!

Imre Éva, Ferencz András magyartanárok

Táborközpont Lábnyikban

Lábnyikban 2007 májusában avattuk fel az akkorra elkészült Gyermekek Házát, amely azóta helyet ad az 
iskolán kívüli magyaróráknak, és a nyári szünetekben is változatos programok helyszíne. Ilyenkor székelyföldi és 
magyarországi gyerekek táboroznak együtt a lábnyikiakkal. Ezek kitûnõ alkalmak egymás megismerésére, 
elfogadására, és a nyelvtanulásra. Az idén szintén Lábnyikban „váltak 
csapattá” az õsztõl Csíkszeredában továbbtanulni szándékozó csángó gyerekek. 

A gyerekeken kívül egyre gyakrabban fordulnak meg a Házban néprajzosok, szociológusok, pezsgést 
hozva  a  falu életébe, és esetenként segítséget is nyújtva a  faluközösségnek.

A nagyobb létszámú eseményeken a legnagyobb gondot az étkezés és a tisztálkodás  megoldása jelenti. 
Szállás a tetõtérben van - ahol ugyan 20 személy számára találhatófekvõhely - de nagyobb létszám esetén már 
szûkké és kényelmetlenné válik. A táborozóknak most csupán egyetlen zuhanyzó és egy kis konyha áll a 
rendelkezésére. Ezért az MCSMSZ egy táborközpont kialakítását határozta el, mely a ház körüli 1400 m2-es  

egy együtt töltött tartalmas hét alatt 
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Nyári táboraink

A keresztszülõk és a támogatók jóvoltából mozgalmas 
nyarat tudhatnak maguk mögött a moldvai csángó gyerekek és 
tanáraik. A nyári táborokban fölhalmozott élmények végigkísérik a 
gyerekeket az új tanévben, hiszen egy nyáron szerzett új barát, 
vagy a táborban megélt tréfás történet, és az a sok újdonság, amivel 
a "másik világban" megismerkedhettek, gyakran fölbukkan a 
fogalmazásaikban is. Több olyan gyerekünk is van, akiknek éppen 
a tábor alatt adatott meg, hogy végre megismerjék azokat a 
támogató keresztszülõket, akikkel korábban még ismeretlenül 
váltottak leveleket.

Kedves Keresztszülõk és kedves Támogatók! 
Köszönjük, hogy fáradtságot nem ismerve azon munkálkodtak, hogy a csángó gyerekeknek is 

élményekben gazdag nyaruk legyen. Isten fizesse meg!
Ugyancsak köszönet illeti a falvakban tanító tanárokat, akik együttmûködve a falugazdákkal, a 

keresztszülõkkel, és a különbözõ civil szervezetekkel részt vettek a szervezésben. Közülük sokan nyári 
vakációjuk egy részét szintén a diákjaikkal töltötték, és így azonnal osztozhattak a gyerekek örömében, de 
küzdhettek a levált cipõtalptól az édesanya hiányáig terjedõ - szerencsére csak átmeneti! - nehézségekkel is.

2009 nyarának táborai:
- Balatonboglár, Péchy Blanka Anyanyelvi Tábor, 10 gyerek 
(Lészped)
- Szeged, Ifjúsági Csereprogram, 16 gyerek (Külsõrekecsin, Buda, 
Gajdár)
- Keszthelyi Nemzeti Kör Közhasznú Egyesület és 
partnerszervezetei, 26 gyerek (Pusztina)
- Sarud, 20 gyerek (Csík falu)
- Székelyudvarhely, Rotary Club, 48 gyerek (Gajdár, Klézse)
- Nyíregyháza, "Kis Vakond tábor", Míg Megnövök Alapítvány, 21    
gyerek (Diószén)
- Nyirád, 25 gyerek (Frumósza)
- Szatmárnémeti, Madisz, 50 gyerek (Nagypatak, Pokolpatak, 
Somoska, Buda)

- Dabas, 19 gyerek (Lábnyik, Külsõrekecsin, Buda, Klézse, Trunk, Magyarfalu, Diószeg, Frumósza, Pokolpatak)
- Csobánka, "Szövetség az életért", 65 gyerek (Lujzikalagor, Csík falu, Lábnyik, Trunk)
- Székelymuzsna, Anyanyelvi tábor, 16 gyerek (Diószeg)
- Budapest/Balaton, 8 gyerek (Külsõrekecsin)
- Miskolc, Máltai Szeretetszolgálat, 10 gyerek (Csík falu)
- Balatonlelle-Gödöllõ, 24 gyerek (Lészped)
- Békésszentandrás, 18 gyerek (Külsõrekecsin, Somoska)
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bekerített területen valósul meg. A legfontosabb a nyári vizesblokk (ebben lesz fiú-lány wc, mosdó és zuhanyzó 
is) illetve egy konyha és étkezõ megépítése. Késõbb pedig négy személyes faházakat is szeretnénk majd 
felállítani, az elszállásolás minõségének javítására.

Nagy öröm, hogy a tervek megvalósításához támogatót is találtunk! A hollandiai Stichtung Oost Europa 
Hulp Lichtenvoorde szervezet, Lambert Kuenen vezetésével vállalta a szükséges anyagiak összegyûjtését. Ez a 
szervezet korábban egy Nagyvárad melletti települést patronált, és csángóföldi látogatásuk után döntöttek a 
lábnyiki terveink megvalósításának támogatásáról. Elõször sem érkeztek üres kézzel, tanszereket, iskolai 
bútorokat, ruhanemûket hoztak, nyáron pedig már az új csíkszeredai bentlakásunk berendezéséhez is küldtek 
bútorokat.

A terv megvalósítási ideje két év, és a holland szervezetnek is ennyi idõ kell a táborközpont építéséhez 
szükséges pénzt elõteremtésére. Elsõként a vizesblokk megépítését kezdjük el 2009 õszén.

A táborközpont létrehozása azért is elõnyös, mert az Oktatási Programban résztvevõ tanárok vezetésével 
"házon belül" tudunk majd a csángó gyerekeknek magyar nyelvi táborokat szervezni. Ha minden elkészül, akkor 
lehetõségünk nyílik arra, hogy bátran meghirdessük ezeket a táborokat erdélyi és magyarországi gyerekeknek is. 
Így majd õk is hozzájárulhatnak a táboroztatási költségeinkhez, és a csángó gyerekek gyakorlati nyelv 
tanításához.

Kovács Melánia, MCSMSZ
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Tanulmányi versenyek

A 2008-2009-es tanév második félévében több 
rendezvény keretében is megméretkezhettek úgy a moldvai 
gyerekek, mint a felkészítõ tanáraik. A gyerekek tanúságot 
tettek tudásukról, a tanárok pedig munkájuk eredményességéról 
kaptak visszajelzést. Ugyanakkor ezek a rendezvények 
találkozási lehetõséget is biztosítottak az egymástól nagyobb 
távolságokra tanító  kollégáknak is. 

VI. Megyei tantárgyverseny magyar nyelvbõl Bákóban
Február 14-én, szombaton ismét magyar szótól volt 

hangos a bákói Domniþa Maria Általános Iskola.
A Bákó Megyei Tanfelügyelõség, valamint az említett iskola és MCSMSZ közösen szervezett 

megyei versenyén a csángó oktatási programban részt vevõ 19 oktatási helyszínrõl három-három diáknak 
volt lehetõsége, hogy a magyarórákon szerzett tudását megmutatassa. Az egynapos verseny arra is jó 
alkalmat nyújtott, hogy a gyerekek új barátságokat kössenek a szomszéd faluban élõ társaikkal, a régi 
barátságok megerõsödjenek, és megérezzék a magyar kultúrában való összetartozásuk ízét és örömét.

Mikes Kelemen Magyar Nyelv és Irodalom Tantárgyverseny országos szakasza Székelyudvarhelyen
Az április 14-18. között Székelyudvarhelyen megrendezett Mikes Kelemen országos versenyen a 

Román Oktatási Minisztérium Kisebbségügyi fõosztályának meghívására az V-VIII. osztályosok közül a 
megyei szakaszon elért jó eredmények alapján ebben az évben már négyen(!) vehettek részt, az országos 
megmérettetésen is. Reményeink és terveink szerint a számbeli gyarapodásunkat követõen az 
eredményességünk is javul majd.

Versmondók 6. találkozója Frumószán
„A vers az, amit mondani kell…” 

Eseménydús életünk sokszor lélegzetvételnyi idõt is alig 
enged nekünk, de a mindennapi nehézségeinket a 
lélekmelengetõ pillanatok könnyen  feledtetik.

Ilyen volt a március 28-i szavalóverseny, amely immár 
hatodik esztendeje odahonosodott Frumószára. Hasonlóan a 
korábbi szavalóversenyekhez a gyerekek most is két 
korcsoportban (a II-IV. osztályosok mint kicsik, a V-VIII.  osztályosok mint nagyok) méretkeztek meg. 
Falunként két-két szavaló indulhatott.

S bár a végeredmény is fontos volt, azt különösen jó volt látni, hogy mindenki a legjobbak között 
akart lenni, és még a jók is évrõl évre képesek még egy kicsivel jobbá válni. Ahogy bõvül és erõsödik a 
csapatunk, úgy szépülnek és „izmosodnak” az eredményeink is. 
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- Velencei tó, 25 gyerek (Lábnyik)
- Gyergyószárhegy, Borsos Miklós Alkotótábor, 3 gyerek (Pusztina)
- Terény, 30 gyerek (Kostelek)
- Hargita, Baranta Tábor, 7 gyerek (Lészped)
- Pécs, 7 gyerek (Külsõrekecsin)
- Nagykörû, 17 gyerek (Buda, Külsõrekecsin)
- Mezõkövesd, 17 gyerek (Külsõrekecsin)
- Pusztinai zenetábor
- Gyimesi Tánctábor, 10 gyerek (Frumósza)
- Somoskai kézmûves tábor
- Eger, 20 gyerek (Magyarfalu)
- Hargita, Lovas tábor, 13 gyerek (Frumósza)
- Jászberény, Csángó Fesztivál, 8 gyerek (Kostelek)
- Balatonakali, Értékmegõrzõk Szentimrevárosi Egyesülete, 81 gyerek (Magyarfalu)
- Budapest, XVI. Ker., Kovász Egyesület, 40 gyerek (Csík falu, Buda, Somoska, Trunk)

Köszönjük az Önök önzetlen segítségét, és bízunk a jövõbeni együttmûködésben!

Kovács Melánia, MCSMSZ
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Híreink röviden

Nyisztor Tinka - az elsõ doktori címet szerzõ moldvai magyar

Homoród menti Népdalvetélkedõ

Magyar Örökség-díjban részesült Nyisztor Ilona

Magyarfalusi Falunapok 2009

Lészped

Budapesten az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának 
Múzeum körúti részlegében a moldvai Pusztinában élõ Nyisztor Tinka 2008. október 29-
én summa cum laude minõsítéssel nyilvánosan megvédte doktori disszertációját. 
Személyében õ az elsõ moldvai csángómagyar, aki ezt a tudományos fokozatot elérte. A 
moldvai magyarok táplálkozásának etnográfiájával foglalkozó disszertációt a bírálók 
szakmai szenzációnak nevezték. 

Ez úton is csak gratulálni tudunk neki!

2009. március 7-én zajlott a Szentegyházasfalvi „Gábor 
Áron” Mûvelõdési Házban a XI. Homoród menti Népdalvetélkedõ, 
ahová nagy szeretettel az idén is meghívták Haáz Sándor tanár úrék 
a moldvai csángómagyar gyerekeke. 

Az oktatási program tíz tanulója képviselte ilyenképpen 
Erdélyben, az elfelejtett magyarokat: Budáról a László ikrek, Paula 
és Johanna, Csík faluból Bukur Veronika és Bukur Teréz, 
Lészpedrõl Csorba Gyula és Csorba Madalina, Lujzikalagorból 
Sándor Andrea és Varga Florentina (Tina), valamint Pusztinából 
Tamás  Roxána és Bartos Andrea.

2009. június 20-án szombaton délelõtt 11 órakor a Magyar Tudományos Akadémia 
dísztermében került sor a Magyar Örökség kitüntetõ címet bizonyító oklevelek 
ünnepélyes átadására.

A kitüntetettek között volt Nyisztor Ilona is, mint a  moldvai csángómagyar kultúrát 
közvetítõ mûvész.

Szívbõl gratulálunk neki, és további sikereket kívánunk!

Hetedik alkalommal szervezték meg 2009. július 30. és 
augusztus 2. között a Magyarfalusi Falunapokat. A három napig 
tartó ünnepség programjai közt megtalálható volt a gyermekek 
által kedvelt gyöngyfûzés, üvegfestés, képkészítés, rajzolás, és 
természetesen a különbözõ sportjátékok is. A rendezvény része  
volt még a Ki mit tud? verseny is, ahol a magyar nyelvoktatásban 
résztvevõ gyermekek mutatták be a tudásukat, kedvenc dalaikkal 
és verseikkel .

A vasárnapi mise után a helyi plébános felszentelte a 
dombóvári keresztszülõk által készíttetett, és a magyarfalusi 
Gyerekek Háza elõtt felállított magyar feliratú keresztet. 

Bajtai Erzsébet magyar nagykövetné asszonynak köszönhetõen a lészpedi állami iskola - ahova 
évekkel ezelõtt befogadták, és ahol azóta is zökkenõmentesen mûködik a magyar nyelvû oktatás új 
illemhelyet kapott. A nagykövetné asszony közbenjárására az IWAB nemzetközi szervezet jelentõs 
összeggel támogatta ennek a projektnek a megvalósulását.

A munkálatok már június elején beindultak, és az új egészségügyi épületrész ünnepélyes átadására 
szeptember 14-én került sor a támogatók képviselõinek jelenlétében.



Segítettük a csíkszeredai bentlakás felszerelését

Közelebbrõl megismerve a moldvai magyar oktatási programot, úgy éreztem, hogy egy kicsit 
mostohagyerekként kezeljük a Csíkszeredában tanuló középiskolásokat. Mindennek az alapja, hogy egyre több csángó 
faluban küzdenek a tanárok - sokszor embert próbáló körülmények között  - a magyar nyelv minél jobb megismerésére 
tanítva a diákokat. Fõleg ennek az eredménye, hogy a legjobbak bekerülnek a csíkszeredai középiskolákba, ahol aztán 
távol a családtól, most már élesben kell használniuk a tanultakat. Az erdélyi város iskoláinak színvonala kezdetben még 
nehezen elérhetõ magasságban lebeg a Moldvából jött csángó diákok elõtt, de a tehetségüket bizonyítja, hogy aki az 
elsõ évet túléli, az általában végig is járja az iskolát. A tanulók korábbi -finoman mondva is gyenge színvonalú - 

kollégiumi elhelyezése nem igazán segítette beilleszkedésüket a 
cseppet sem könnyû középiskolás életbe. 

Farsangkor tett látogatásunk során kissé megnyugodva láttuk, hogy 
az új kollégiumba költözéssel sokkal jobb körülmények közé került a 
majdnem 80 középiskolás csángó diák. Itt már volt megbízható fûtés, 
állandó a melegvízszolgáltatás, és hatalmas ablakokon ömlik be a 
fény a szobákba. Azt is észre kellett vennünk azonban, hogy a 
kellemes tanulási környezethez még sok minden hiányzik.

Kiss Melitta keresztszülõvel elhatároztuk, hogy megpróbáljuk 
otthonosabbá tenni az új bentlakást. Ehhez nem jöhetett volna jobbkor 
Lauer Edith, az Amerikai Magyar Koalíció tb. elnökének 
kezdeményezésére a Minnesotai Magyarok Szövetsége (Fülöp 
Ágnes, Fülöp László) által összegyûjtött 150 ezer forintos támogatás, 
és szerencsénkre Bányai Mónika, az Erdélyt járó japán nyelvi 

idegenvezetõ is értesült igyekezetünkrõl, és tõle további 40 ezer forintot kaptunk. Ebbõl a pénzbõl szereztük be a 
legszükségesebbnek vélt dolgokat. A teljesség igénye nélkül a következõ használati cikkeket vásároltuk. A mûanyag 
ételdobozok lehetõvé teszik az otthonról hozott ennivaló tárolását és melegítését. Az egyéni higiénés dobozokban a 
fogkeféjüket és fogkrémüket elzártan tudják  tárolni. A takarító szerszámokkal saját környezetüket tarthatják rendben. 
A szemetesek, melyeket a mosdókba és a szobákba vettünk ugyanezt szolgálják. A szerszámok lehetõvé teszik, hogy az 
apróbb javításokat maguk is el tudják végezni. A szõnyegek kicsit lakályosabbá teszik a kollégiumi szobákat. A 
kenyérpirítók és a teaforraló segítheti a mindig éhes kamaszok étkezését. Az asztali lámpák lehetõvé teszik, hogy 
figyeljenek társaik eltérõ igényére, és így nem kell a nagy lámpának akkor is égnie, ha már csak egy tanuló szeretne 
tanulni. A játékok, ping-pong ütõk, tollaslabda készletek, focilabdák pedig hozzájárulnak a szabadidõ értelmes 
eltöltéséhez.

Azt tervezzük, hogy az õszi iskolakezdésre kijuttatunk még 100 db takarót is, amit Bernáth Panni, a 
káposztásmegyeri karitász csoport kulcsembere ajánlott fel. Említést szeretnék tenni arról is, hogy már több önzetlen 
keresztszülõ küldött  a  kollégiumba fontos használati tárgyakat.

Egyelõre itt tartunk, de még korántsem értünk munkánk végére. Terveink között szerepel a szobák központi 
világításának javítása, függönyök és karnisok, valamint játékok beszerzése.

A bentlakásban élõk látható öröme, egészséges fejlõdése, és annak a tapasztalatnak a személyes megélése, 
hogy Magyarországon nemcsak tudnak a létezésükrõl, de segítik is nehéz beilleszkedésüket a családtól távoli 
Csíkszeredában, mindenképpen erõsíti az identitástudatukat. Ez ad erõt a mi munkánkhoz is.

Hálások vagyunk a sorsnak azért a lehetõségért, hogy az adományok révén javíthattunk mintegy 80 
csángómagyar középiskolás tanulónak és nevelõjüknek Ferencz Évának az életkörülményein.

Reméljük, hogy a jövõben is találunk támogatókat a folytatáshoz.

Gödöllõ, 2009. augusztus 4.  Büttner Sarolta, a KEMCSE alelnöke
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A klubdélutánokról 
(2009. január – augusztus)

Haladó hagyományként klubdélutánjainkat minden hónap második szombatján 14 órakor a HÁLÓ 
Katolikus Közösség termeiben tarthatjuk. Cím: V. ker. Ferenciek tere 7-8. (Kossuth L. u. 1. III. lph. II./. 9.)

Januárban egy élvezetes vetített-képes elõadással örvendeztetett meg bennünket Pfemeter Mária 
Gajdárban tanító tanárnõ, majd februárban egy fergeteges elõadás keretében ismerkedhettünk meg két kiváló 
elõadómûvésszel: Petrás Máriával és Kóka Rozáliával, akiktõl sok vidámsággal és mély gondolatokkal kitartást 
és emberséget is tanulhattunk. Márciusban ismét tanári beszámolót hallhattunk, ezúttal a Frumószából érkezett 
két kedves, mosolygós, és lelkes tanártól: Máthé Krisztinától és Neagu Adriántól. Áprilisban Pataki János 
vetített-képes elõadására került sor, aki a „Csángók, az elfelejtett magyarok” címû tavaly megjelent könyve 
alapján beszélt az élményeirõl. Májusban sok minden történt. Elõször Ládi Erika, Csík faluban tanító tanárnõ 
élvezetes elõadását hallotuk a munkájáról és a tapasztalatairól, majd Wagner Nóra titkár beszámolt a májusi 
moldvai nyílt hét eseményeirõl is. Ezen vendégként Király Lajos diószéni falugazdával együtt a keresztszülõk 



képviseletében járhattak  több oktatási helyszínen, ami nagy élmény volt a számukra. Utána Ormosy Levente is 
beszámolt a magyarfalusi játszótéri eszközök elhelyezésérõl és egy 
kereszt felállításáról. Ezeket a dombóvári keresztszülõk 
készíttették, majd egy hétvége alatt mindent gyönyörûen 
felszereltek a gyerekek és a magyarfalusiak nagy örömére. 
Könyveket és ruhákat is vittek magukkal, melyek szintén gazdára 
találtak. Júniusban Csoma Gergely, fotó- és szobrász mûvész 
látogatott hozzánk, aki beavatott bennünket a munkásságába, és a 
moldvai kutatásairól és tapasztalatairól is beszélt nekünk, hiszen 
2002-2003-ban tanárként is részt vett a magyar nyelv oktatásában 
Magyarfaluban.

Reméljük, hogy a nyári szünet valamennyiünk számára 
pihenéssel és kikapcsolódással telt el, és szeptembertõl ismét 
találkozhatunk minden hónapban egymással, és a moldvai magyar 
mûvészekkel, az ott tanító tanárokkal, és moldvai testvéreinkkel, 
valamint tudós ismerõikkel és az õket szeretõkkel.

Falugazdák elérhetõségei
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Település
Kapcsolattartó

személy
E-mail Tel. szám

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

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

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

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

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

Lészped tamas420805@freemail.hu 30/225-7720Vásárhelyi Tamás

Nagypatak nagypatak@csango.ro 70/313-1723Maczó Balázs

Pusztina muhy.andras@pr.hu 20/351-6724Muhy András

Lujzikalagor lajosvera@yahoo.co.ukLajos Veronika 20/342-7236

Erdélyiné Józsefné halaszkati@invitel.hu 20/453-0759

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

Csíkszereda Büttner Sarolta buttner.sarolta@gmail.com 30/609-5022

Gajdár elvira.biri@gmail.comBiri Elvira 20/569-5429

Magyarfalu ormosy.l@freemail.com 20/222-9642Ormosy Levente

Somoska Záhonyi Tamás zahonyi@rubicom.hu 1/242-7640, 30/327-5955

Csík falu herpai.alinka@gmail.com 20/327-4947Herpai Alinka

Pályázati eredmények

Míg 2007-ben csak egy, 2008-ban három, 2009-ben peddig eddig szintén három pályázatunk nyert. Mióta 
az AMMOA, mint közhasznú szervezet pályázhat, azóta összesen 4.524.000 forint támogatást köszönhetünk a 
Nemzeti Civil Alapprogramnak. 

Ezt a pénzt nyári táborokra, az MCSMSZ, az AMMOA és a KEMCSE együttmûködésének erõsítésére és 
mûködési költségre használtuk fel.

2008-ban 600.000 forintot kaptunk a szervezet mûködtetésére, 600.000 forintot táboroztatásra, és 
800.000 forintot  a Moldvában tanító tanárok, a bákói irodában dolgozók, az AMMOA  és a KEMCSE tagjainak, 
vezetõinek találkozójára, valamint szakmai programokra. A szakmai programokról részletes beszámolót 
készítettünk, és minden pénzzel elszámoltunk.

A 2009-es évben eddig a mûködés támogatására 500.000 forintot, két nyári táborra pedig 1.324.000 forint 
pályázati pénzt kaptunk. Ezekkel az összegekkel 2010. május 31-ig kell elszámolnunk.

Idén  már a KEMCSE is pályázhatott  mûködési  támogatásra, és erre a célra 500.000  forintot  nyert.

Wagner Nóra, az AMMOA és a KEMCSE titkára

Orbán Borika szép csángó viseletben fog
ezentúl énekelni a klubdélutánjainkon,

amit az egyesületünktõl kapott Márton Attila 
jóvoltából (Fotó: Dr. Jenes Barnabás)
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A Vallási és Szociális csoport tevékenysége
(2009. január-augusztus)

Határon átívelõ szeretettel és az összetartozás érzésével indult a 2009. év is, a jelképes keresztszülõk 
és a keresztgyerekeik között. Igyekeztünk erõsíteni a Szeretet-hidat moldvai magyar testvéreinkkel együtt, 
amelynek megépítésébe két évvel ezelõtt kezdtünk. A szociális támogatások (a kiküldött csomagok és a 
tárgyi segítségek) egybekapcsolódtak a vallási tevékenységgel is, mivel mi keresztszülõk tiszteletben 
tartjuk a moldvai magyarok mély katolikus hitét.
1.) Egy román/magyar nyelvû Rózsafüzér-sorozat készült el szép kivitelben Kiss Didák OFM 
kezdeményezésére. Egyelõre a Csíksomlyói búcsún és az itt élõ csángók körében tudtuk kiosztani.
2.) Egy fiatal frumószai papnövendék, Mihoc Valerián magyarországi továbbtanulását segítjük. Számára 
pályázatot adtunk be a Balassi Intézetbe, egyéves intenzív elõkészítõ tanulmányokra, a magyar nyelvtudása 
tökéletesítésére, amelyet elnyert. Ezzel párhuzamosan, sikeres tárgyalásaink eredményeképpen Beer Miklós 
püspök úr engedélyével Vácott folytathatja a Jászvásáron megkezdett tanulmányait .
3.) A Mária Rádió moldvai megszólalása magyar nyelven régi álmunk, és ez az egyházi tervekkel is azonos. 
Ennek elõsegítésére tárgyalásokat folytattunk, és az elõkészületeket megkezdtük.
4.) Kertészeti- és barkács-eszközöket szereztünk be és továbbítottunk Moldvába kb. 300.000 forint 
értékben.
5.) Ajándékkönyveket fogadtunk, majd továbbítunk a szükséges elõkészületek után Moldvába. 100 db 
magyar nyelvû gyermekbibliát adott ingyenesen a Pápai Missziós Mûvek kinti terjesztésre, valamint a 
homokkomáromi Nyolc Boldogság Katolikus Közösségtõl is több száz könyvet kaptunk, amiket ezúton is 
köszönünk.
6.) Csíkszeredába, a továbbtanulók januári átköltözés után hasznos felszereléseket 
küldtek a keresztszülõk.

A legfontosabb esemény:     
Nemzeti szolidaritás. Augusztus 30-án Szegeden Kárpátmedencei ökumenikus nagytalálkozó zajlott le 
„Pünkösdváró Európa” címmel Tõkés László EP-képviselõ és Kiss-Rigó László megyés püspök 
kezdeményezésére, amelyen mi keresztszülõk is részt vettünk. Az ünnepség végén Nyisztor Ilona kapott 
szót. Megköszönte a keresztszülõknek, hogy segítik a csángó gyerekek magyar oktatását, amit ezúton is 
hálásan köszönünk neki. 

Jövõkép:
Szeretnénk folytatni a megkezdett munkát a csángómagyar gyerekek és a felnõttek érdekében, amelyhez 
márciusban összeállítottuk az akciótervünket. A Csíkszeredában tanuló diákok miatt augusztusban ezt 
kiegészítettük a Háló Katolikus Közösséggel való kapcsolatfelvétellel . 

„Mert az égi útnak elve: kúszva, vérzõn énekelve, portól, sártól piszkosan, menni mindig, biztosan.”  
(Dsida Jenõ)

szeptembertõl 

"új" kollégiumába a 

Meghívó a KEMCSE 2009 évi tisztújító közgyûlésére
november 14. napjára

 
Tisztelt Egyesületi Tag!

Tisztelettel meghívom Önt a Keresztszülõk a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület (KEMCSE) 2009. 
évi rendes közgyûlésére, amelynek 
Idõpontja: 2009. november 14. (szombat) 14.00 óra
Helyszíne: Háló Központ 
Cím: V. kerület,  Ferenciek tere 7-8. III. lph. II. em. 9. 

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyûlést azonos helyszínen és napirenddel 2009. 
november 14-én tartjuk 14.30 órai kezdettel. A megismételt közgyûlés - az Alapszabály értelmében- már a 
megjelentek számától függetlenül határozatképes.
 Az Alapszabály értelmében szavazati joga csak az érvényes tagsági viszonnyal rendelkezõ 
tagoknak van (belépési nyilatkozat leadása, illetve a belépési díj és a 2009. évi tagdíj befizetése). Tagdíjat 
befizetni a KEMCSE bankszámlájára átutalással, befizetéssel, illetve a klubdélutánokon készpénzben lehet.

Számítunk megjelenésére!

Tisztelettel:         Hegedûs Dóra  s.k. – elnök
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Új Helyszín a csomagok leadására

Végre sikerült megfelelõ helyet találni, ahol a legfeljebb (!) cipõsdoboz méretû adományok leadására van 
lehetõség. Ez a hely váltja fel a Gellért könyvesboltot, mivel ott megszûnt a csomagok átvétele. Az új helyszín: 
Budapest XIII. kerület, Kis Gömb u. 25-27. (Szent László u. sarok), APC SMART ELECTRONIC Kft. 
tel: (06 -1)339-5730; Nyitva: H.-P. 9:00 -16:00 h. www.apcsmart.hu. Bejárat az udvar 
felõl, ahová autóval is kényelmesen be lehet állni. Megközelítés BKV-val: 1-es 
villamossal vagy 30; 30A és 32-es autóbusszal a Róbert Károly krt-i közúti felüljáró 
megállóig. 

A csomagra mindig írják rá a címzett pontos  nevét és címét!
Köszönjük az APC SMART ELECTRONIC Kft. segítségét!

Együtt a csodáért – újabb keresztszülõket vár az idén 10. éves moldvai 
oktatási program

Öt évvel ezelõtt nyílt elõször lehetõség arra, hogy a csángómagyarság ügyét felkaroló 
támogatók névleges keresztszülõséget vállaljanak a moldvai csángó falvakban. 

A program sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint, hogy a 2009-2010. tanévben már 
21 oktatási helszínen tanulhatnak magyarul is a román tannyelvû iskolákba járó csángó 
gyermekek. 

Ez az eredmény nagyban köszönhetõ a sok száz keresztszülõ kitartó, önfeláldozó támogatásának. 
Jelenlétünk bátorságot, önbizalmat, büszkeséget ad a Kárpátokon túl élõ testvéreinknek. Kezet, országhatárokon, 
hegyormokon túlnyúló baráti jobbot nyújtunk elfeledett, távoli nemzetrészünk tagjainak.

A gyermekek, a jól képzett, a magyar nyelvet jól bíró fiatalok a jövõ kulcsai lehetnek ezeken a 
településeken. Nagy a felelõsségünk, hozzásegítjük-e ezeket a közösségeket, hogy kinevelhessék a jövõ zálogául 
szolgáló új nemzedéket. Minden segítséget meg kell adnunk, hogy majd önszervezõdõ, erõs közösségekként saját 
kezükbe vegyék sorsukat. Ehhez mindenekelõtt felkészült, és elkötelezett tanítókat kell biztosítanunk. 

Csak Bákó megyében legalább 30 településen, több ezer olyan csángó gyermek van, akiknek most még 
semmilyen lehetõségük nincs arra, hogy bármilyen magyar nyelvû oktatásban részesüljenek. Összefogásunkkal 
adjunk nekik lehetõséget, hogy magyar gyökereikre büszke, tanult, méltóságteljes életet élõ, becsületes európai 
polgárok lehessenek!

Kedves Keresztszülõk! Segítsék munkánkat azzal, hogy ismerõseik, családtagjaik körében népszerûsítik 
a „Legyen Ön is Keresztapa, Keresztanya!” programot! Bizonyára vannak értékeinket szem elõtt tartó, érzékeny 
szomszédjaik, munkatársaik, akik szívesen tartoznának a keresztszülõk támogatói közösségébe - ha hívják õket.

Várjuk a céljainkkal egyetértõ, és azokat támogatásra méltónak találó új keresztszülõk jelentkezését! 
Legyen Ön is Keresztapa, Keresztanya! 

Jelentkezzen a keresztapa@csango.ro e-mail címen!

Farkas-Ferencz Endre – a „Legyen Ön is Keresztapa, Keresztanya!” program koordinátora

Szervezet Terület

Moldvai 
Csángómagyarok 

Szövetsége 
(MCSMSZ)

A Kárpátok keleti oldalán
élõ magyarok 
érdekképviseleti szervezete

Keresztszülõ program

Telefon E-mail Honlap Bankszámlaszám

+40/234/543-886
www.csango.ro

kontakt@csango.ro

keresztapa@csango.ro

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

A Moldvai
 Magyar Oktatásért 

Alapítvány 
(AMMOA)

Keresztszülõk
a Moldvai

Csángómagyarokért
 Egyesület (KEMCSE)

Az oktatási program
magyarországi támogatási 
rendszerének szervezõje

AZ AMMOA közhasznú alapítvány, így jogosult adókedvezmény igénybevételére szolgáló adóigazolást kiállítani, valamint az 
SZJA-ból a civil szervezetek  részére felajánlható 1% fogadására.  Az alapítvány adószáma: 18710209-1-13

A keresztszülõk közössége

Keresztszülõ program

+36/20/5647055 ammoa@csango.ro www.csango.eu Magyarországon:
11742173-20154778-00000000 (HUF)

+36/ 1/ 200-3369

+36/20/5647055 

info@keresztszulok.hu

kemcse@csango.ro

www.keresztszulok.hu

Magyarországon:
12011265-00160103-00100008 (HUF)
(Csak egyesületi tagdíj befizetésére! 
Adóigazolást kiadni nem tudunk.)

Kostelek
www.csango.ro

kostelek@csango.ro+40/720/410-618

Faluturizmus
Lészped leszped@csango.ro+40/740/016-123

Magyarfalu polgarlaci@yahoo.com+40/723/609-602

Pusztina kontakt@pusztina.ro+40/234/384-770 www.pusztina.ro

+40/727/341-737
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