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A MOLDVAI MAGYAR OKTATÁS HÍRLEVELE
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Hála és köszönet a Keresztszülőknek
a 10 év munkájáért!!
Egy gyermek, ha testi, lelki, szellemi integritása, épsége veszélyben van, akkor kérheti, várhatja a közösség segítségét,
szolidaritását! A moldvai magyar gyermekek szerintem veszélyben vannak, nemzeti identitásukat idegen erők befolyásolják, ősi gyökereikről le akarják szakítani őket, ezért is, de
szociális okokból is indokolt, hogy összefogjunk értük!
Gyermekvédelmi munkám során tapasztaltam, hogy a sok
kicsi sokra megy! Mikor az évi kiadásainkat elosztottuk a gyermekek létszámával és 365-tel, az év napjainak számával, én
magam is meglepődtem, hogy milyen kevés pénzből lehet megmenteni egy-egy gyermeket. Egyben az az összeg, mit ki kell
adni gyermekvédelemre, ijesztően nagy, de ha sokan, sokszor
vállalunk egy-egy kis áldozatot, akkor meglepő, hogy milyen
könnyen lehet hatalmas dolgokat valóra váltani! Ezért indítottuk el a keresztszülői programot elsőként a Szent Ferenc Alapítványnál, majd a moldvai csángómagyar oktatás számára is.
Ahogy a kezdeményezés kezdett beérni és egyre többen
csatlakoztak a rendszerhez, úgy láttam jónak, hogy válasszuk
teljesen kétfelé a két alapot, és így lett önálló a keresztszülők

befizetéseit kezelő A Moldvai Magyar Oktatási Alapítvány és
alakult meg a keresztszülőket tömörítő Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület. Mivel az egyesület születésénél ott bábáskodtam, ezért nagy szeretettel köszöntöm a
10 éves, viharokban edzett szervezetet, köszönöm minden
tagjának a munkát és a nagylelkűséget! Hiszem, hogy Az, ki
minden pohár vizet számon tart, a ti erőfeszítéseteket is figyelemmel kíséri, és akárcsak kétezer évvel ezelőtt a néhány
kenyeret, halat, ahogy nagylelkűen megszaporította, úgy most
is a Moldvába szakadt, rekedt eleink gyermekeinek gondjait,
bajait is, segítségetekkel nagylelkűen megoldja!
Szeretettel biztatlak benneteket, hogy tartsatok ki a nagylelkű döntésetek mellett, ugyanakkor kérem az oktatásért felelős
moldvai tanárokat, hogy őrizzék meg az egységet, ne szakadjanak kisebb egyesületekre, alapítványokra, mert ha a tábortüzet
tápláló fahasábok egymástól eltávolodnak, akkor a tűz talán
még egy darabig pislákol, de előbb utóbb ki fog aludni!
Imádságos szeretettel, Böjte Csaba testvér
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éve járunk a nap után

A „NAPUTÁNJÁRÓ” egy somoskai kifejezés, azt jelenti: napraforgó.
Egyesületünk megalakulása idején hallottuk először, azonnal a szívünkbe
fogadtuk, és a logónknak is ezt választottuk. Azóta minden megnyilvánulásunkban visszaköszön: idézzük szóban, írásban, rajzokban.
Egyesületünk Alapszabálya a célkitűzéseink között rögzíti ezt is: „a moldvai csángómagyar kultúra minél szélesebb
körű megismertetése és népszerűsítése a bel- és külhoni magyarsággal és az Európai Unióval.” Ezt igyekeztünk
minden eszközzel, szóban és írásban szolgálni.
Klubdélutánjaikra neves előadókat hívtunk: írókat,
művészeket, tudósokat, akiktől sokat tanulhattunk a moldvai magyarokról. Honlapunkon és a kiadványainkban
megosztjuk a kapott ismereteket mindenkivel: a keresztgyerekeinkkel, a keresztszülőkkel, felnőttekkel és gyerekekkel,
Moldvában és itthon is.
Az évek során két időszaki kiadványt, egy társasjátékot és
egy könyvet adtunk ki, sokak önzetlen munkájával, nagyszerű szerzők és munkatársak együttműködése nyomán.
Naputánjáró címmel ingyenes újságot adunk ki
2007 óta, évi 1-2 számmal, amibe a moldvai oktatás helyzetéről
és a keresztszülők tevékenységéről adunk tájékoztatást színes,
olvasmányos formában. Minden keresztszülőnek és támogatónak postán kézbesítjük, de a honlapunkon is megtekinthető
minden száma. A mostani ünnepi szám a tizenharmadik.
Hírlevelet is elkezdtünk küldeni a keresztszülőknek és
az érdeklődőknek múlt év elejétől, kiegészítendő az újság és
a honlap információit az aktuális, friss hírekkel. A hírlevelet, havi rendszerességgel, elektronikus formában továbbítjuk a címzetteknek.
Naputánjáró-társasjáték névvel jelentettük meg a
világ első csángó ismeretterjesztő társasjátékát 2011-ben,
Albert Zoltán Máté ötlete és kivitelezése alapján, Iancu Laura néprajzkutató tudományos munkájának és sok önzetlen
közreműködőnek köszönhetően, az akkor 100 éve született
Lakatos Demeter tiszteletére.
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Mesemondó gyűlés
Magyarfaluban

ez év
Mesemondó versenyt rendeztek
április 25-én a moldvai Magyarfaluban
az oktatási programunkban résztvevő
tanárok, hagyományőrzők. A versenyt
zsűértékelő, s a helyezéseket eldöntő
ri tagjai az idén is neves személyiségek
és az
KEMCSE
a
ezúttal
voltak, akik
AMMOA képviseletében és támogatásáveval utaztak Magyarfaluba, hogy részt
Kóka
gyenek a különleges eseményen:
MaRozália, a Népművészet Mestere,
Angyar Örökség-díjas művész, Puskás
tal, csángó származású egyházaskozári
mesemondó előadóművész, Esztergáigazlyos Jenő, az Apáczai Kiadó volt
mégatója, Kelemen Gábor fotográfus,
diaszakértő, Kecskés Karina színésznő,
meseterapeuta és Tátrai Vanda meseterapeuta.
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A pusztinai Kovács Krisztián
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folytatásaként 2015 karácsonyára
jelentettük meg. A moldvai magyar
mondák és történetek összeállítása
Iancu Laura munkája. Mindkét művet, a társasjátékot és a
könyvet is a szerzők honorárium nélkül, szeretetből alkották és sokan önkéntesként segítették a munkálatokat és a
megjelenést. Nagy volt az érdeklődés, hamar elfogyott minden példány, remélhetően mindenki örömére. Mindkét kiadványból Moldvába, az oktatási helyszínekre, valamint az
itteni iskolákba is eljuttattunk példányokat, hogy a kisdiákok minél nagyobb számban megismerkedhessenek a saját,
illetve a moldvai magyarok kincseivel.
Reméljük, hogy a keresztgyerekeink felnövekvő nemzedéke idővel átveszi majd tőlünk a stafétabotot, és a saját
kultúrájuk hiteles tolmácsolóiként jelennek meg majd a világban. A modern média eszközeivel már volt is rá példa,
hogy a gyerekek felhívták ország-világ figyelmét a moldvai
magyarokra! Sikerrel szerepeltek a Fölszállott a páva című
műsorban. Őket látva reménykedhetünk, hogy a moldvai
magyar értelmiség száma egyre gyarapodni fog! A keresztgyerekeink a mi „napocskáink”. Örömmel járunk utánuk,
immár tíz éve a nap után.
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Csángómagyar legendák
című néprajzi gyűjteményes
kötetet a társasjáték ötletének
A

Beköszönő

A Keresztszülők a Moldvai Csángómaés A
gyarokért Egyesület (KEMCSE)
Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány
kö(AMMOA) vezetése útjára indít egy
zös hírlevelet, mely a „A KERESZTSZÜkapta.
LŐPROGRAM HÍRLEVE” nevet
Célja az oktatási programban résztvejobb,
támogatóink
és
vők, barátaink
rendszeresebb tájékoztatása. A Hírlevél
fügaktualitásoktól
havonta, illetve az
nögően jelenik meg, és minden szám
nem
vekvő sorszámot kap. Nyomtatásba
kerül, kizárólag az internet segítségével
küldjük szét alapvetően a keresztszülőkkéri
nek, de minden érdeklődőnek, aki
Éliás
és megküldi e-mail elérhetőségét
Krisztina irodavezetőnek a következő
hogy
címre: ammoa@csango.eu. Kérjük,
a levele tárgyaként írja be a „hírlevél”
szót. Reméljük, hogy kezdeményezésünk
eredményeként javulni fog az információk áramlása, és végső soron a moldvai
fog
csángómagyar gyermekek épülésére
szolgálni!

Gábor

Pákozdi Judit

Szeretnék röviden beszámolni a moldvai
utamról. Miután csak két napot tartózkodtam ott, így négy faluba sikerült eljutnom.
Az igazi oka az utazásomnak az volt,
hogy mint Szentendre Nemzetközi Kapcsolatai Egyesületének elnöke a város nevében
koszorúzni utaztam Kézdivásárhelyre március 15-én, és mivel régen jártam Moldvában, így gondoltam, elautóztam Diószénbe, s meglátogatom a gyerekeket. A másik,
amiért aktuális volt az utazás, hogy az idén
Böjte Csaba testvér mondta az ünnepségen a díszbeszédet. Megható volt hallgatni,
ahogy beszélt a szegénységről és az összetartozásról.
Moldvai látogatásom során alkalmam
volt néhány helyszínen megtekinteni a tanárok lakhatási körülményeit, különösen a
kiírt fürdőszobai berendezések és láncfűrész pályázatok szempontjából.

Diószénben már bevezették a vizet a házba, rákötöttek a csatornára. A két tanár rengeteg munkát maga végzett el, ez élő példa
arra, hogy mi magunk is sokat tehetünk
azért, hogy emberibb körülmények között
éljünk. Jó a viszonyuk a falubeliekkel. Remélem, sokáig maradnak!
Előtte még meglátogattam a keresztlányaimat, sajnos a nagyobbiknak, akinek

már két pici lánya van, leégett a házuk. Jó
volt hallani, hogy magyarul is beszélt a
gyerekeihez. A másik kislány Bákóban jár
iskolába, de este a magyar órákra is. Egyik
sem tanult tovább, de tudnak magyarul, jó
anyuka s tisztességes felnőtt lett belőlünk.
Szeretném hinni, hogy ebben a magyar oktatásnak is volt egy kis része.
Ezek után pozitív érzésekkel indultam
Bogdánfalvára. Nyika Zsuzsánna tanító néni nagyon örült nekünk. Az épület
rossz állapotban áll, a mennyezet nagyon
alacsony. A vízcsap az udvaron van, s úgy
tűnik, csatorna is létezik. Az osztályteremben falakat szép rajzok és a gyerekek által
készített tárgyak díszítik. Bár nagyon nehezek a körülmények, és a tanító néni egyedül
van, de egyetlen szóval sem panaszkodott,
látszott, hogy elkötelezett pedagógus. Itt 53
gyerek jár a magyar oktatásra.
Még aznap este Lészpedre utaztunk, ahol
Márton Attila várt bennünket. A most nyílt
Kitty Panzió nagyon szép és minden igényt
kielégít. Bármikor alkalmas a keresztszülők és más vendégek fogadására! Rengeteget beszélgettünk Attilával arról, hogyan
tudna még hatékonyabban dolgozni, és
miben tudnánk mi neki segíteni. (Nagyon
kellene neki egy helyettes, mert rengeteg a
munkája. Jó volna egy 20 személyes busz,
amivel tudnák szállítani a gyerekeket a
különböző versenyekre, programokra. Be

Elköszönő
Szeretném tudatni mindenkivel, aki valaha is a mi a csángó
ügyünk háza táján megfordult,
akit egy pillanatra is megérintett a moldvai gyerekek sorsa és
elhívást érzett a keresztszülőség
vállalása iránt, aki csak egyetlen cipősdoboznyi ajándékot is
becsomagolt, hogy egy csángó kisgyerek arcára mosolyt varázsoljon, akinek a szívét egyszer is megdobogtatta a moldvai
zene lüktetése, hogy jelentős változás történt a Keresztszülők a
Moldvai Csángómagyarokért Egyesület életében. A legutóbbi
kötelező tisztújítás alkalmából új elnököt választattunk. Jómagam elérkezettnek láttam az időt, hogy több, mint nyolcévnyi elnöki munka után átadjam ezt a megtisztelő, szép és
felelősségteljes feladatot egy, a csángó ügy iránt elkötelezett,
fiatal, rátermett utódnak. Olyannak, aki mindnyájunk bizalmát élvezi. Sokáig kerestük, de megtaláltuk!
Horváth Zoltánné, Zsuzsa régi munkatársunk, Egyesületünk tagja, keresztszülő, Csík falui falugazda, Moldvát és az
oktatási program jól ismerő, elkötelezett ember. Két gyermek
édesanyja, hivatásának élő, dolgozó nő. Mindenben számíthat
az Egyesület tagjainak egyöntetű támogatására.
Kérem, hogy fogadják szeretettel, támogassák a munkáját, forduljanak hozzá bizalommal, őszintén osszák meg vele
örömüket, gondjaikat. Meggyőződésem, hogy a keresztszülő
program irányítása a legjobb kezekbe került.
Jómagam hálával teli szívvel gondolok arra a hosszú időre,
amit a csángómagyar emberek, tanárok, gyerekek, keresztszülők között tölthettem. Tiszta szívvel igyekeztem tenni értük, s
ugyan nem voltak gond nélküliek az elmúlt évek, az örömök
mindig felülírták a nehézségeket. Tapasztaltam, hogy lassan,
sok-sok buktatón keresztül vezet az út, de mélységesen meg
vagyok győződve arról, hogy a csángómagyarok sorsa és a
moldvai magyar oktatás ügye jó irányban halad. Hit nélkül
nem lehet sem élni, sem cselekedni!
Nem búcsúzom, csak elköszönök, mert munkatársaim jóvoltából, mint tiszteletbeli elnök, továbbra is az Egyesület, és
szeretett csángó és az ügyükért munkálkodó magyar barátaim
közelében maradok.
Köszönöm Mindnyájuknak az elmúlt években irántam tanúsított bizalmat, támogatást és együttműködést. Ezt kérem
az új elnök számára is, akinek személyes bemutatkozását a következő oldalon olvashatják.
Pákozdi Judit
tiszteletbeli elnök

Áldott
karácsonyi ünnepeket
és boldog új esztendőt
kívánunk!
AMMOA • KEMCSE

Iancu Laura: Tél
Ferenczes Istvánnak

Ilyenkor már nem tudom,
kinek mivel tartozom – s hogy
adós vagyok-e vagy csak este van?
Csíkpálfalván is este lehet.
Egy lépés van még előttem.
Átjár a szél Madéfalván, az állomáson,
egyszervolt pár csángó szavam
utolsó falatnak odaadtam.
Hitelezőnek? Váltó volt?
Ragadozó mindahány!
Pusztaságból szegénységre jutottam.
A vonat ablakán a Hold,
– neki sincs ágya éjszakára –,
köddel takarózik mint a
somlyói nyereg hajnalba’.
Közel vagyok – lezárt úton, a sorban.
Talán majd holnap,
holnap a sorompón túljutva,
fehér ruhámban felismer a tél.
Leányom, hazajöttél?
S én azt felelem: haza.
w w w. k e re s z t s z u l o k . h u
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Visszatekintés, előrenézés
Ismét eltelt egy év a moldvai csángómagyar gyermekek szeretetében. Mindenki tette a dolgát. A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány szorosan
együttműködve a Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesülettel továbbra is azon munkálkodott, hogy felhívja a figyelmet a moldvai
magyar gyerekek oktatásának fontosságára, a csángó kultúra értékeire.
A keresztszülők tovább folytatták önzetlen segítségüket, adományaikkal
hozzájárultak a csángómagyar gyermekek oktatásához, és e tevékenység
továbbra is kiegészült elsősorban a Magyar Állam, valamint más intézmények támogatásával.
Az AMMOA által gondosan összeállított statisztikai adatokból
egyre inkább kitűnt, hogy halaszthatatlanul szükség van a keresztszülők létszámának gyarapítására. A létszámcsökkenésnek
három okát találtuk: a nyolcéves általános iskolai ciklusok 10 év
alatt sokszor lezárultak, és a keresztszülők – érthető módon –
nem minden esetben vállaltak újabb keresztgyermeket; másik
ok a keresztszülői mozgalom 2012-es válsága; harmadik, hogy a
frumószai tanárok a keresztszülőiket kivonták a rendszerből. Az
új keresztszülők „toborzására” országos médiakampányt szerveztünk a 2015. év végén, melyről a 2016. januári hírlevelünkben
részletesen beszámoltunk. A kampány sikere némileg elmaradt
a várakozásunktól, így is mintegy 50 új keresztszülővel, és két
jelentős mértékben támogató céggel gazdagodtunk. Ennek köszönhetően a keresztszülők tábora nem csökkent.
Az őszi hónapok a megszokott módon – színvonalas klubdélutánok, karácsonyi csomagküldések szervezése – történtek.
A KEMCSE és az AMMOA vezetése tevékenyen részt vett a
Csángómagyar legendák című könyv elkészítésében, kiadásában.
Az ünnepélyes karácsonyi klubnapot Kozma Imre atya tette emlékezetessé. Hagyományainknak megfelelően e klubnapon részt

vett a Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturális Egyesület is, dr.
Barna Gábor elnök úr vezetésével; és a Budapesten tanuló moldvai egyetemisták szép műsorral járultak hozzá az ünnephez.
Az új esztendőt két bállal is kezdtük: január 30-án volt a hagyományos Csángó Bál a Syma Csarnokban, majd február 6-án
a „Rákosligeti bállal a csángómagyarokért” program. A Csángó
Bálon került átadásra az AMMOA Petrás Incze János-díja is.
A Csángó Bálra Budapestre érkező moldvai tanárainkat január 29-én a Magyarok Házában fogadta Potápi Árpád János
nemzetpolitikáért felelős államtitkár, aki köszönetét és elismerését fejezte ki az oktatási programban közreműködők felé.
Este az AMMOA és a KEMCSE vezetősége a tanárokat vacsorára hívta, melyet baráti megbeszélés követett. Másnap a XII.
kerületi Németvölgyi Általános Iskolában volt a hagyományos
keresztszülő-tanár találkozó.
Márciusban megérkeztek Moldvába a keresztszülők húsvéti
csomagjai, köszönet érte az ajándékozóknak és a APC SMART
ELECTRONIC Kft-nek a kiszállításért. Március 19-én az
AMMOA alapítója, Petrás Mária, Magyar Örökség Díjat kapott, ezúton is gratulálunk neki!

Hogy áll a magyarfalui ház?
Magyarfaluban 2010-ben kezdődött a Gyermekek Háza építkezése. A házat a budapesti Hayde Tibor Ervin építészmérnök
tervezte, a statikus terveket a székelyudvarhelyi Magyari István
készítette, aki egyben az építész terveket honosította Romániában. Az építkezés földterületét a Moldvai Csángómagyarok
Szövetsége (MCSMSZ) vásárolta a magyarfalusi Baciu családtól. Az építkezés 2012-ben félbeszakadt, azóta az elkészült
építmények védelem nélkül,
szabadon állnak.
Az AMMOA az elmúlt
években különböző erőfeszítéseket tett annak érdekében,
hogy az építkezés folytatódhasson. 2015 tavaszán dr. Balázs L. György, a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőanyagok
és Mérnökgeológia Tanszéké-
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nek tanszékvezető professzora a
helyszíni mérései
alapján szakvéleményt készített az
évek óta álló építmény állapotáról, mely szerint az építkezés
folytatható. Ezt követően az AMMOA azonnal elindított egy
pályázati tevékenységet, mely különböző
okok miatt átmenetileg bár megszakadt, de
2016 nyarán eredménnyel járt. Közbenjárásunkra az MCSMSZ kapott 20 millió forint
támogatást a Magyar Államtól az építkezés
folytatására, melynek elszámolása után a további támogatás lehetősége is elképzelhető.
Dr. Legeza László

Az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottsága 2016.
április 19-én az Országház Esterházy János termébe hívta az
AMMOA és a KEMCSE elnökét abból a célból, hogy számoljanak be a moldvai csángómagyar gyermekek oktatása terén
végzett munkájukról. A bizottság nagy érdeklődéssel hallgatta
a beszámolókat, és örömmel nyugtázta az MCSMSZ-szel folyamatosan normalizálódó kapcsolatot.
A Szerencsejáték Zrt. jóvoltából az AMMOA pályázatot írhatott ki a moldvai tanárok lakhatási körülményeinek javítására. Ennek keretében nyolc oktatási helyszín kapott egy-egy
HUSQVARNA 135 típusú motoros láncfűrészt a téli tüzelőanyag felaprításához, valamint hat helyszín kapott fürdőszoba
felszereléseket és törpevízművet (hidrofort). A sikeres akciót
2016 nyarán újabb pályázat követte, melyhez Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár úr adott támogatást.
Az AMMOA és a KEMCSE ilyen módon igyekszik a tanárok
moldvai életén segíteni.
Május végén az AMMOA kurátorai, dr. Kiss-Tampu Tatiana
és dr. Horváth Sándor dr. Legeza László elnök vezetésével felkerestek 13 moldvai oktatási helyszínt. Találkoztak a RMPSZ és az
oktatási program, valamint az MCSMSZ vezetőivel. A KEMCSE
képviseletében elkísérte őket Pákozdi Judit, az egyesület elnöke is.
A nyári oktatási szünet a hagyományoknak megfelelően a
mindig nagyon várt, és mindig rengeteg élménnyel járó táborozások jegyében telt. A keresztszülői mozgalom a kezdetektől
igen aktív szervezője, részese a táboroztatásoknak. A táborok
a gyermekek élménydús pihenésén túl alkalmak arra is, hogy
a gyerekek a „keresztszüleikkel” találkozzanak. A tanároknak
pedig felelősségteljes munka a „nyári szünetben”.
Az új, 2016/17-es tanévben az AMMOA és a KEMCSE folytatja munkáját a moldvai csángómagyar gyermekek oktatása,
ősi hagyományainak és Istenünk szeretetének jegyében, hogy
valamennyien hűséges magyar tagjai lehessünk keresztény Európánknak, hazáinknak.
Dr. Legeza László
AMMOA elnök

Csomagküldési lehetőség
Az APC SMART ELECRONIC Kft. önkéntes felajánlásának
köszönhetőnek évek óta tudunk térítésmentesen csomagokat
küldeni Moldvába. Rendkívül nagy segítség ez mindnyájunknak, nem lehet elég köszönetet mondani érte! Kérjük, hogy a
csomagok mérete ne haladja meg egy átlagos cipősdoboz méretét és a 10.000 Ft értéket. Az ennél nagyobb értékű csomag
küldését személyesen kell egyeztetni Nyárády István igazgató
úrral, elérhetőségei: 06-20/931-6179, inyarady@apcsmart.hu
A CSOMAGLEADÁS CÍME:
APC SMART ELECTRONIC Kft. , 1044 Budapest, Óradna u 2/B
NYITVATARTÁS: hétfőtől péntekig, 8:30–16.30
A Kft-nél a csomagküldéssel foglalkozó munkatársak:
Papp Ádám, Pálfi László. Tel.: +36 20 248 5883, +36 1 339 5730
MEGKÖZELÍTHETŐ
Tömegközlekedéssel: VI. ker. Hősök terétől közvetlenül a 30as busszal, az M3-as metró Újpest-Központjától a 30-as 30/A
és a 122-es busszal. Honlapunkon részletes leírás található:
www.keresztszulok.hu

Új elnöke van
a KEMCSÉ-nek
Életemben az elnökké választásom igazi fordulópont. Mostantól
az elhívásom olyan felelősséggel
párosul, amely csakis bizalomra
épülhet. Engedjék meg, hogy e három pont köré gyűjtsem a bemutatkozásomat.
Az elhívásommal kezdem. Aki
régebb óta ismer engem, tudja,
hogy már a felsőfokú képzettségem
(fogyatékosok együttnevelési pedagógiája, illetve szociálpedagógia)
azon a mély meggyőződésen alapult, hogy engem a gyengék, a sérültek, a kiszolgáltatottak
segítésére rendelt a sors. Időközben persze más munkával,
más beosztásban töltöttem hosszú éveket, amikor képviselő, illetve államtitkár munkatársa lehettem és lehetek a
mai napig. Öröm volt számomra, amikor a Kereszszülők a
Moldvai Csángómagyarokért Egyesült tagja, majd a kedves Tamás Tünde tanító néni kérésére Csík falu gazdája
lehettem és most az Egyesület elnöki tisztségével tiszteltek meg. (Magyar lévén azt hiszem, nemzetiségi szinten
nincs a csángómagyaroknál gyengébb, kiszolgáltatottabb
népcsoport. S ki más érdemel és vár el tőlünk, joggal, több
odaadást, támaszt, segítséget, ha nem ők?!)
Az elhívásom súlyos felelősséget helyez a vállamra.
De a felelősséget a csángómagyarokban is tudatosítani
kell – és ehhez elengedhetetlen a mi felelősségünk napi
szinten való megélése -, mégpedig annak a felelősségét,
hogy minden egyes magyarral, aki beolvad, aki kivándorol a szülőföldjéről, aki nem magyarul számolja meg
a kevéske pénzét, aki csak románul érti meg a Krisztusi
Igét, szóval minden ilyen csángómagyar elvesztésével a
magyar nemzet jövőjébe verünk egy koporsószöget.
Ma, úgy érzem, jó irányba mennek a dolgok, nem maradunk egyedül ezzel a felelősséggel. Kell is kérnünk, sőt, ha
kell, térden állva kell könyörögnünk első renden a Jóistennek, aztán azoknak, akik az egész nemzet felelősségét a vállukra veszik, hogy szüntelenül és fáradhatatlanul figyeljenek oda, támogassák a mi szeretett csángómagyarjainkat.
Rajtunk keresztül is, de másképp is.
Végül a bizalomról pár gondolat. A szüleink, nagyszüleink nemzedéke még természetesnek vette, hogy
ha valaki megígért valamit, azt meg kellett tartania. Ha
nem, akkor elveszítette a bizalmat, ami egyenlő volt azzal, hogy elveszítette a becsületét. Ilyen nagy dolog a bizalom. Fontosnak tartom, hogy tudjam, hogy számíthatok az egyesület tagjaira, a keresztszülőkre és a moldvai
tanárokra, és ők is tudják, hogy számíthatnak rám.
Horváth Zoltánné, Zsuzsa
KEMCSE elnök
w w w. k e re s z t s z u l o k . h u
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Hogyan lettem keresztszülő?
…felvehettük a gyönyörű viseletüket is. Ahogyan rám került a
hímzett ing, a katrinca, a bernyéc, a kendő..., egyre jobban kihúztam magamat. Ezt a ruhát csak egyenes derékkal lehet viselni!
Hogyan kezdődött? Álltunk a családom tagjaival a zsúfolásig
megtelt Bosnyák téri templomban 2005 tavaszán Zuglóban,
ahol meghallottuk Böjte Csaba atya figyelemfelkeltő szavait
és egy tisztán csengő bátor gyerekhangot, gyönyörű moldvai
dallamokkal. Rögtön jelentkeztünk keresztszülőnek. Megváltottuk a téglajegyet, amely a moldvai csángómagyar gyerekek
énekes CD-je volt. Reménykedve vártuk a Rekecsini Iskola
megépülését és a keresztgyerekünk megismerését. Hamarosan
meg is érkezett Luca levele Külsőrekecsinből, a tíz tagú családja
bemutatásával. Megindult a levelezés közöttünk, aztán a családommal és a keresztszülőtársaimmal együtt 2006 nyarán el is
juthattam Moldvába. Ez az út meghatározó élmény volt mindnyájunknak, ami az egyesületünk megalakulásához is vezetett.
Nekem három kiemelkedő élményem volt akkor. A legkedvesebb, amikor Lucát, a testvéreit és
a szüleiket, Magdikát és Martint
megölelhettem Külsőrekecsinben.
Mintha mindig rokonok lettünk
volna, olyan jót beszélgettünk,
nevettünk egymással! A legmeghatóbb élményeim pedig Puskás
Anna néni lészpedi hatalmas kalácsa kóstolásához kötődik, valamint Nyisztor Ilonka és édesanyja énekének hallgatásához. A tanítványok között ott furulyált a
kis Krisztián is, aki most a Zeneakadémia mesterszakán tanul.
A legkülönlegesebb élményemet pedig Klézsén kaptam, amit
néne Linának köszönhetek. László Katikával együtt lehettünk
a vendégei a tisztaszobában. Mintha egy múzeumban aludtunk volna! Az unszolására felvehettük a gyönyörű viseletüket
is. Ahogyan rám került a hímzett ing, a katrinca, a bernyéc, a
kendő, egyre jobban kihúztam magamat. Ezt a ruhát csak egyenes derékkal lehet viselni! Kicsit megérezhettem az ősök kezemunkáját magamon, és a hitüket, szellemiségüket a szívemben,

amely tartást adott
nekem is. Soha nem
felejtem el! Ez vezérel
azóta is, hogy megtegyek minden tőlem
telhetőt, hogy a saját kincseiket a moldvai gyerekek megtalálják, megőrizzék és adják tovább majd a gyermekeiknek is.
Azóta felnőttek az akkor tizenéves gyerekeim és Luca, a keresztlányom is, aki most Londonban él, de magyarul váltunk
pár sort időnként a FB-on keresztül. Néne Lina gyerekei pedig
itt tanulnak tovább, az unokája is itt született. Az egyesületünk
pedig meghatározó civil szervezetté vált, azzal a naputánjárós
logóval, amit a fiam rajzolt azon a bizonyos úton.
Visszatekintek az elmúlt tíz esztendőre, és tiszta lelkiismerettel azt
mondhatom, hogy az eredeti célunkat
elvégeztük: azért dolgoztunk, hogy
ne legyen ránk szükség! Örülök, hogy
sokakkal együtt önzetlen munkával
és szeretettel egy picit én is szolgálhattam a moldvai magyarok ügyét,
melynek során nagyszerű embereket
is megismerhettem, akiktől sokat tanulhattam. Hálásan köszönök mindent! A moldvai magyarok
nagy apostola, a 2013. január 8-án elhunyt Jáki Sándor Teodóz
atya mosollyal elmondott szavai örök érvényűek a számomra:
„Senki ne kezdjen el a csángókkal foglalkozni, mert nem bírja
abbahagyni, annyira megszereti őket. Én is így jártam.” Sok tehetséges gyerek nőtt fel ezalatt az idő alatt Moldvában, sokan
tovább is tanultak, gyarapítva a csángómagyar értelmiség számát, akik tudják képviselni Csángóföld őseinek hagyománya
nyomán a saját közösségüket a szülőföldjükön, vagy bárhol,
ahova a sorsuk vezéreli őket. Isten segítse őket az útjukon!
Albertné Révay Rita

VI. Szályka Rózsa balladaéneklő találkozó
Ebben az évben Klézse-Budán volt a balladaéneklő találkozó. Az volt a kérés, hogy minél több
olyan régi, moldvai eredetű ballada hangozzék el, amelyet Kallós Zoli bácsi, vagy más gyűjtő rögzített, illetve Szályka Rózsától még az 1950–70-es években gyűjtöttek. A zsűri elnöke Péterbencze
Anikó volt, Jászberényből, aki értő füllel hallgatta a dalokat és sok jó tanácsot adott a további felkészülésekre. Többek között elhangzott: Langos szép Ilona, Madárkám, madárkám, Se kertemben egy madár, Menek anyám menek Somoskába, Márton szép Ilona, Szegény árva asszony, Szép
fehér pakulár, Aláhull Marinkám, Lázár és Erzsébet, Ifjú Mátyás király. Közel 60 énekes énekelt.
Nemcsak gyermekek, hanem felnőttek és idős asszonyok is. A KEMCSE különdíját Jikman Patricia
magyarfalui kislány kapta, a képen a mikrofon előtt áll. Néne Viktori és még néhány budai asszony
most is megvendégelték a jelenlévőket, 6 darab 20 literes edényt töltöttek meg a finom moldvai
galuskával, ami mind elfogyott.
Felföldi Elek, KEMCSE moldvai kapcsolattartó
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A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány 2014-ben hozta létre a Petrás Incze János Díjat azzal
a céllal, hogy egyrészt tisztelegjen a csángó minorita pap szerzetes és néprajzkutató életműve
előtt, másrészt évente egy alkalommal elismerje ezzel egy kiemelkedő személyiség munkásságát,
melyet az alapítvány célkitűzése, a moldvai csángóság megmaradásának érdekében fejtett ki.

A Petrás Incze János Díj ez évi kitüntetettje

Lászlófy Pál István
A díjat és a vele járó Petrás Mária kerámiát, valamint a pénzjutalmat ebben az
évben a Romániai Magyar Pedagógusok
Szövetsége tiszteletbeli elnöke kapta.
A kitüntetést az AMMOA elnöke dr.
Legeza László adta át, a laudációt, melyből most idézünk, Siklódi Burus Botond,
az RMPSZ elnöke mondta.
„Lászlófy Pál István középiskolai
tanár, szakfelügyelő, főtanfelügyelő,
gimnáziumi igazgató, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége alapító
és örökös tiszteletbeli elnöke a Brassó
megyei Alsórákoson született, Baróton
nevelkedett. Átélte a háború borzalmait,
a kilakoltatást, az államosítást. Szüleit
kulákok közé sorolták, így középiskolai
tanulmányait nehezen kezdte.
Elsősorban, mindig és mindenkor, tanár volt, függetlenül a viselt tisztségtől.
Jó tanár, gondos osztályfőnök, tisztességes ember, aki személyes példaadással
nemzedékeket nevelt a különféle tudományok, művészetek és a kultúra szeretetére…RMPSZ elnöksége idején, köz-

vetlenül az ezredforduló után felügyelete
alatt indult a Moldvai Csángómagyar
Oktatási Program … szakmai és emberi tapasztalataira építve 2012-től ismét e
program helyszíneinek megerősítésén,
működésén, a nemzeti identitás elmélyítésén munkálkodik. A zavartalan működés érdekében szerepet vállal a program
felügyelőbizottságában, az eredményeket …, a program iránt tanúsított elkötelezettsége, erőfeszítése, vezetői tapasztalata, hozzáértése nélkül nem érhettünk
volna el ezeknek köszönhetően a nehéz
pillanatokban is, a Szövetség képes volt
meghozni a szakmaiságon, emberi tisztességen alapuló döntéseket… Emberi
kvalitásainak, kifinomult diplomáciai
érzékének köszönhetően számos, olykor
egymásnak ellentmondó elképzelésekkel szemben is megtalálta az egyensúlyt,
amely képes volt összehozni és megtartani a követendő célt, a programot.
Egy nem régen adott interjújában az
oktatási program fenntartásáról így vallott: A csángók anyagi gyarapodása sok

esetben nem vezet az anyanyelvük és a
hagyományaik megőrzésére. Minden
csángón külön lehet segíteni, egységében,
közösségében már nehéz, ezért kell az oktatásra hangsúlyt fektetni. Feladatunk,
hogy segítsük mindazokat a csángókat,
akikben van akarat, és szeretnének visszatérni kultúrájukhoz, hagyományaikhoz.
Életműve példaértékű, a minőséget
teremtő anyanyelvű oktatás érdekében
hosszú évtizedeken át elkötelezettséggel
és önfeláldozással végzett munkája méltán vívta ki a szakma és emberi elismerést nemcsak szülőhazájában, hanem az
egész Kárpát-medencében.”
Burus-Siklódi Botond
RMPSZ elnök

Szervezeteink elérhetősége
Szervezet

RMPSZ
Romániai Magyar
Pedagógusok Szövetsége

Működési területe
Tevékenységét önállóan szervező és kifejtő,
politikai csoportérdekeknek semmilyen formában
alá nem rendelő civil szervezet, melynek célja a
magyar tannyelvű oktatásban érintettek érdekeinek képviselete és a magyar tannyelvű oktatás
minőségi fejlesztése.
Keresztszülő program

Telefon v.
Villámlevél

Honlap

rmpsz@rmpsz.ro

www.rmpsz.ro/web

Bankszámlaszám

keresztszulo@rmpsz.ro www.rmpsz.ro/web2
OTP, 11742173-20154778-00000000 (HUF)

AMMOA
A Moldvai Magyar
Oktatásért
Alapítvány

Az oktatási program magyarországi és erdélyi
támogatásait gyűjti össze és juttatja el a programot
koordináló szervezet (RMPSZ) részére

36/20/5647055
ammoa@csango.eu

www.csango.eu

Nemzetközi bankszámlaszám: IBAN: HU76
11742173-20154778-00000000 (HUF)
BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB
Bankszámlaszám Romániában:
RO13OTPV300000766374RO01 (RON)

Az AMMOA közhasznú alapítvány, így jogosult adókedvezmény igénybevételére szolgáló adóigazolást kiállítani cégek és egyéni vállalkozók
részére, valamint az SZJA-ból a civil szervezetek részére felajánlható 1% fogadására. Az alapítvány számlaszáma: 18710209-1-43
KEMCSE
Keresztszülők a Moldvai
Csángómagyarokért
Egyesület

A keresztszülők közössége.

+36 30 290 3885
ammoa@csango.eu

www.keresztszulok.hu

Raiffeisen bank, 12011265-0016010300100008 (HUF)
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A magyar anyanyelv iskolai oktatásával, a hagyományok őrzésével van jövője a moldvai magyarságnak – állítják a A Moldvai Csángómagyar Oktatási Program működtetői

Beszámoló a 2016/2017 es tanévéről
A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége számára korábban sem volt ismeretlen
terep Moldva, az itt élő magyarok számára
2000-ben indított Moldvai Csángómagyar
Oktatási Program a szövetség oltalmában
és közreműködésével kezdődött el és erősödött meg, ugyanakkor a kezdetektől
vállalt feladata volt a szakmai felügyelet
biztosítása, még a 2005-2012 közötti időszakban is, amikor a programot a Moldvai
Csángómagyarok Szövetsége működtette.

2012-ben újra a RMPSZ-t bízták meg a Moldvai Csángómagyar

Oktatási Program működtetésének terhével, ami gyors változásokat hozott:
rövid időn belül sikerült felszámolnunk
a korábban már botladozó központi adminisztrációt, ami ugyanakkor párosult
az oktatók és hagyományőrzők bérezésének rendezésével, a korábbi egyenetlenségek, egyenlőtlenségek kiigazításával. A korábban oktatási helyszínenként,
közösségenként csak nagyságrendileg
ismert 30-50-100 fős gyermeklétszámokat is határidőre nevesítettük és pontosítottuk, így a 2012/2013-as tanévet
már 2190 (ebből 1006 gyermek iskolai
rendszerben, 238 magyar anyanyelvóra
keretében) gyermekkel, tanulóval kezdtük meg, akkor még csak 27 oktatási
helyszínen, 47 oktató és hagyományőrző
segítségével.
A 2015/2016-os tanévet már 23 katolikus közösségben működő, román
tannyelvű iskolában zártuk, 20 oktató
segítségével 262 magyar óra keretében
biztosítva a magyar anyanyelv tanulását,
1187 tanuló számára.
Még mindig nem mondtunk le a
2016/2017-es tanév elején a lujzikalagori,
illetve bákói iskolai órákról, habár ezeket
nem írta ki a Bákó megyei tanfelügyelőség, ezekért még zajlanak a tárgyalások.
Bákóban 15 középiskolás tanulónak van
érvényes kérvénye, ők 6 különböző iskolában tanulnak, erre heti 2x3 magyar anyanyelvórát kértünk. Kérdés, hogy az ingázó
középiskolás gyermekek számára, akik
saját közösségükben amúgy is aktív résztvevői a magyar oktatásnak és a magyar
oktatás köré szerveződő közösségi prog-
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ramoknak, így kell-e ezt a továbbiakban
is megszervezni. A Bákóban élő moldvai
magyarság részéről egyelőre semmi jelzés
nem érkezett, hogy számukra fontos lenne
az iskolai magyar anyanyelvoktatás. Talán
éppen azok a moldvai magyarok költöztek
be a katolikus közösségekből Bákóba, akik
amúgy is szakítottak a gyökerekkel, vagy a
nagyvárosi rohanó létforma őket is asszimilálta, nem lehet tudni. Lujzikalagorban
minden előzetes, jól dokumentált egyeztetés ellenére sem iktattak egyetlen új
kérvényt sem. A korábbi 11 tanuló közül
volt, aki elvégezte a VIII. osztályt, volt aki
átlépte a ciklust és volt, akinek visszavonták a kérvényét. Két lujzikalagori tanulónak maradt érvényben az iskolai kérvénye,
őket a mi közbenjárásunkra és Ida Vlad
főtanfelügyelő helyettes utasítására, tanfelügyelőségi vezetőtanácsi döntéssel csoportosították át a lészpedi elemi iskolához.
Azért ide, mert a legközelebbi oktatási
helyszínek közül itt van alsós tagozat és
itt tudjuk biztosítani számukra a magyar
anyanyelv tanulását.

Az iskolai magyar órák megerősítésére fokozott hangsúlyt fektet-

Új tanáraink
Gercuj Izabella, Csík falu
Hoffmann Ferenc, PSP ösztöndíjjas
Kiss-Boros Rebeka, Diószeg
Markaly Imola, Külsőrekecsin
Moldován Anna, Csíkszereda
Varga Emese, PSP ösztöndíjjas

Régi tanárok új helyen
Ivácson Tímea, Külsőrekecsin
Maczkos Piroska, Trunk
tünk és fektetünk továbbra is bevezetésére, ezzel sikerülne a költségek ezzel járó
részét átterhelni a felelős román államra,
az anyagi egyensúly helyrebillentésével
egy időben pedig újabb oktatási helyszíneken (Szőlőhegy) tudnánk elindítani a
magyar nyelv oktatását, meg tudnánk
erősíteni a moldvai magyar hagyományok megőrzését egy-egy helyi hagyo-

mányőrző alkalmazásával (Trunk).
Az oktatók és hagyományőrzők elválasztása továbbra is egyensúlyi állapotot
eredményez a helyi és begyökerezett,
vagy már hosszabb ideje stabilan itt élő
kollégák, és a csak egy évre vállalkozó,
bedolgozó kollégák között, továbbra is
csökkentve a fluktuációt.

Szervezett pedagógus-toborzó
keretében szisztematikusan, keressük

az újabb kollégákat, mindig kicsit magasabbra helyezve a mércét. Nem csak
a pedagógusok kiválasztásában emeljük
a lécet, hanem az oktatási helyszíneken
biztosított lakhatási körülmények is sokat javultak, sikerült fejleszteni, az oktatók és hagyományőrzők bérezését kiigazítottuk (utoljára a 2016-os év elején),
hogy amennyire a rendelkezésünkre
álló anyagi erőforrások engedik, vonzóvá tegyük az újonnan érkező kollégák
számára a vállalt feladatot, pedagógusokhoz méltó megélhetést biztosítsunk a
korábbi, régebbi kollégák részére. A nem
megfelelő szakképzettséggel rendelkező
oktatóink számára ösztöndíj alapból van
biztosítva a tanítóképző főiskola elvégzése, jelenleg öt kollégánk a székelyudvarhelyi fiókkal működő BBTE tanítóképző főiskola hallgatója.

Egy speciális oktatási formáról
beszélünk a Moldvai Csángómagyar

Oktatási Program esetében, amelyre
2015. március 10-én fogadták el a saját
igényeinkre, lehetőségeinkre, tapasztalatainkra és korábbi években sikeresen
bevált módszereinkre szabott tantervet.
A román tannyelvű iskolákban magyar
anyanyelvet tanuló gyermekek számára
elkészített tanmenetünk mellé elő kell
készíteni a tankönyveket is. Azokat a
tankönyveket, amelyek a magyar irodalmi nyelvet tanítják, de leginkább a
helyi szókincsben fellelhető és ismert
szavakat alkalmazzák, valamint az idegen eredetű (román) szavak magyarul
standardizált változatait használják fel
a könnyebb megértés érdekében, megalkotva ugyanakkor pár sajátosan moldvai magyar kifejezés, regionalizmus
standardizált magyar változatát is.

Jelenleg a helyi közösségekből kerül ki
mind a 8 hagyományőrző, de ugyanakkor
6 pedagógus is itt, ezekben a közösségekben született moldvai csángó. A csapatban azonban nem teszünk különbséget
csángók, székelyek és anyaországiak között, csak magyar oktatók vannak, akik
a moldvai magyarság megmaradásáért
dolgoznak nap, mint nap. Szép számmal
vannak begyökerezett, vagy hosszú évek
óta stabil, de még visszatért oktatóink is.
A jobb képességű, tanulni vágyó gyermekeink Csíkszeredában folytatják magyar
nyelven tanulmányaikat, az ügyesebbek
Kolozsvárra mennek egyetemre, vagy
Budapesten okulnak tovább. A távolság növekedésével és az idő múlásával,
azonban egyre inkább eltávolodnak térben és időben Moldvától, ezért kevés,
mondhatni nagyon kevés az a moldvai
csángó(magyar) értelmiség, amelyik vállalkozik arra, hogy egy-egy közösségnek
a szervezője, példaképe, magyar nagykövete legyen egy életen keresztül.

A helyszínek számában nem
sikerült, főképpen anyagi és ebből

fakadó humán erőforrások hiányában
fejleszteni az utóbbi években. Az iskolai
rendszerben tanuló gyermekek létszámában és az iskolai oktatásba bekapcsolt
közösségek számában azonban sikerült
egy folyamatos növekedő tendenciát
biztosítani, Összességében, a 2012-2016
közötti időszakban a gyermekek létszáma nem növekedett számottevően,
a körülbelüli korábbi 2000 gyermek
tulajdonképpen volt már 2190, 2175,
2045, 2064 és 1921 is, de az arány az
iskolai magyar órákra járó és a délutáni foglalkozásokat látogató gyermekek
között kezd kiegyenlítődni (1187/1716).
A helyszínek számában sikerült pár közösséget még bekapcsolni, így ma már

29 oktatási helyszínről beszélhetünk, de
ha minden a tervek szerint halad, akkor
a 2016/2017-es tanévet már 30 oktatási
helyszínnel fogjuk zárni (Szőlőhegy).

Túlnyomórészt pozitív vis�szajelzéseink vannak, elsősorban

a közösségekben örvendenek nagy népszerűségnek oktatóink és hagyományőrzőink, törekvéseiket, az általuk bonyolított programokat, nyári táborokat,
kulturális eseményeket a helyi közvélemény mindenképpen hasznosnak tartja.
Nem egy esetben sikerült a román többség, a román értelmiség elismerését is
megszerezni, a többi kisebbség elismerő
rácsodálkozását oktatóink munkájára,
elhivatottságára. Idelátogató magyar
vendégeink, székelyföldi és anyaországi
turistáink minden esetben az elismerés
hangján szólnak és közös meggyőződésünk, hogy a magyar anyanyelv iskolai
oktatásával, a hagyományok őrzésével
van jövője a moldvai magyarságnak.
Ennek érdekében mindenképpen meg
kell erősíteni az iskolai keretek között
zajló magyar anyanyelvi oktatást, el kell
érni a kisebbségi történelem és ének-ze-

ne órák jóváhagyását is. Mindenképpen
meg kell szervezni és létre kell hozni a
kétnyelvű óvodákat, meg kell teremteni az egészséges kétnyelvűség bölcsőjét.
Míg korábban az értelmiségi réteg kinevelése érdekében a továbbtanulók, az
egyetemi hallgatók támogatása volt a cél,
úgy gondolom ideje stratégiát bővíteni
és gyökereiben elkezdeni az egészséges
nyelvi logika kialakulásának orvoslását.

A siker kulcsa továbbra is az
oktató, a közösségben tevékenykedő
pedagógus és hagyományőrző. Őket kell
segíteni, melléjük kell betársulni, az ő irányításukkal lehet érdemben beavatkozni
az asszimiláció elleni folyamatba. A mélyen vallásos moldvai magyar közösségekben megbecsült tanítóként élni nem
könnyű feladat, túlzás nélkül mondhatni szolgálat és életforma. Aki ezt vállalta, mindazok a kollégák, akik a korábbi
évekből itt maradtak és keleti végvárainkban tartják a szórványhatárt, egytőlegyig felkészültek és elhívatottak, helyt
tudnak és helyt fognak állni még sokáig.
Márton Attila, tanító bácsi

Szeret-menti népdalvetélkedők
Egy éve tizenkettedik alkalommal rendezték meg a népdalvetélkedőt. Tündik
Tamás kisbuszával népes keresztszülő csapat utazott a moldvai Pusztinába, ahol
a gyönyörű Magyar Házban gyűltek össze a magyar oktatási program diákjai,
hogy ismét eldöntsék, kik énekelnek a legszebben. 24 faluból érkeztek résztvevők falujuk népviseletében. A pusztinai tanárok: Nyisztor Ilona, Mátyás Mónika és Bilibók Jenő nagy gondossággal állították össze a programot. Minden szereplő kapott ajándékot. Nyisztor Tinka vezetésével magyarul imádkoztunk a
gyönyörűen felújított pusztinai templomban, melynek Szent István királyunk a
védőszentje. Az idei népdalvetélkedőt lapunk megjelenése után Magyarfaluban
tartják meg. Honlapunkon részletesen beszámolunk róla.
B.S.
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Falugazdák és tanárok elérhetőségei
FALUGAZDA
Oktatási helyszín

Név

TANÍTÓK
Név

Telefon

E-mail

Tanítási helyszín

Bahána

Rébay Lajos

36/20/931-6600

Telefon

rebaybt@yahoo.com

E-mail

Antal János

0745-502.133

neluantal@yahoo.co.uk

Forrófalva

Bogdánfalva

Nagy Erzsébet

36/1/200-2898

faluder@freemail.hu

Bardócz Noémi

0769-668.127

nocy_bardocz@yahoo.com

Kostelek

Buda

Felföldi Elek

36/70/335-5347

felek@freemail.hu

Benke Paulina

0723-314.055

paulina.benke@yahoo.com

Somoska

Buda (Szeret-Klézse A.)

Erős Ildikó

36/30/475-5338

eros.ildiko@freemail.hu

Benke Pável

0721-946.625

pavelbenke@yahoo.com

Pokolpatak

Csík falu

Horváth Zoltánné
H. Zsuzsa

36/30/290-3885

hsisi0074@gmail.com

Bilibók Jenő

0753-371.371

bilibokj@yahoo.com

szakmai felügyelet

Bódi Viktória

0747-853.035
viktoriabodi@yahoo.com
0036/30-392.29.55

Pusztina

Bogdán Klára

0234-283.875
0761-738.381

-

Magyarfalu

Csíkszereda

Dr. Szalai Zsolt
Somogyi Melinda

36/30/219-5035
30/20/958-7491

zsolt965@gmail.com
somogyi.melinda@t-online.hu

Diószeg

Papp László

36/20/921-5864

pl@pannonhalma.hu

Diószén

Jolanda Willemse

36/30/279-2688

joli.willemse@gmail.com

Botezatu Viktória

0744-424.106

viktori59@yahoo.com

Buda

Dumbravény

Vanczer Zsuzsanna

36/309863477

vanczer.zsuzsanna@vivaco.hu

Daczó Kinga

daczo.kinga91@gmail.com

Dumbravén

Ferdinándújfalu

Nagy Erzsébet

36/1/200-2898

faluder@freemail.hu

0745-482.121
0767-980.824

Gajdár

Toroczkay Katalin

36/30/948-1355

toroczkay.katalin@kardco.hu

Duma András

0723-226.953

andras@csangok.ro

Tyúkszer

Duma Dániel

0736-382.837

duma_daniel2004@yahoo.com

Buda
(Szeret-Klézse A.)

Ferencz Gabriella

0745-568.797

ferenczgabriella18@gmail.com

Csíkszereda

Gál Ruth

0745-332.327

gal_ruti@yahoo.com

Forrófalva,
Nagypatak

Klézse

Erős Ildikó

36/30/475-5338

eros.ildiko@freemail.hu

Kostelek

Vermes Miklós és Zsuzsa

36/20/342-4179

vermes.miklosne@gmail.com

Külsőrekecsin

Lázár Mihályné Borika

36/30/456-6304

borika550328@freemail.hu

Lábnik

Csongor Attila

36/30/9274088

attila.csongor@multialarm.hu

Lészped

Dr. Bea János

36/70/584-4993

beajanos@invitel.hu

Gercuj Izabella

0728-028.659

gercuj.izabella@gmail.com

Csík falu

Magyarfalu

Kascsák Tamás

36/20/4019186

tamaskascsak@gmail.com

Ghiurca Valentin

0765-842.344

ghiurcav@gmail.com

Külsőrekecsin

Pokolpatak

Erős Ildikó

36/30/475-5338

eros.ildiko@freemail.hu

György Ildikó

0746-678.038

gyorgyildiko@freemail.hu

Lábnyik

Pusztina

Sikota Krisztina
Szentes László

36/20/977-7796
36/20-398-1772

kriszta.sikota@gmail.com
sz_bill@freemail.hu

Hoffmann Ferenc

0754-578.842

ifj.hoffmannferenc@gmail.com

PSP

Imre Hajnal

0740-533.225

-

Csíkszereda

Rácsila

Dr. Bea János

36/70/584-4993

beajanos@invitel.hu

Istók Angéla

0769-670.711

angelicaistoc@yahoo.com

Klézse, Somoska

Somoska

Rébay Lajos

36/20/931-6600

rebaybt@yahoo.com

Ivácson Tímea

0754-827.701

timea.ivacson@gmail.com

Külsőrekecsin

Szitás

Rébay Lajos

36/20/931-6600

rebaybt@yahoo.com

Kiss Annamária

0743-304.640

annamaripuskas@yahoo.com

Magyarfalu

Trunk

Dobozi Róbert

36/30/965-0916

dr@c-a.hu

Kiss Csaba

0742-394.828

kisscaba@yahoo.com

Magyarfalu

Tyúkszer

Szeleczky Tünde

36/20/393-4507

szeleczky7@gmail.com

Kiss Sámuel

0725-348.668

kisssamuel93@gmail.com

Diószeg

Kiss-Boros Rebeka

0727-037.737

rebibebi81@yahoo.com

Diószeg

Rébay Lajos

36/20/931-6600

rebaybt@yahoo.com

László István

0724-440.974

-

Buda-Klé-PokSom-Tyúkszer

Lőrincz Kinga

0756-316.572

lorinczkinga93@yahoo.com

Szitás (Bahána)

Maczkos Piroska

0752-309.410

maczkospiroska@yahoo.com

Trunk

Majzik Tamás

0763-591.193
tamasmajzik@gmail.com
0036/70-296.50.79

Dumbravén,
szakmai felügyelet

Markaly Imola

0747-900.099

markalyimola@gmail.com

Külsőrekecsin

Márton Attila

0740-016.123

mattilat@yahoo.com

Bákó, Lészped,
Lujzikalagor

Mátyás Mónika

0753-846.748

matyas.moni@yahoo.com

Pusztina

Mihály Szende-Annamária

0756-673.422

szendikemihaly@yahoo.com

Lészped, Rácsila

Moldován Anna

0740-068.179

-

Csíkszereda

Nagy Annamária

0744-878.691

anabella74@freemail.hu

Diószén

Nagy Portik Katalin

0742-972.036

kati_nagy_p@yahoo.com

Lábnyik

Nistor Ilona

0722-447.351

nistor_ilona@yahoo.com

Pusztina

Nyika Zsuzsanna

0744-292.310

nyikabogyorzsuzsanna@gmail.com Bogdánfalva

Papp Enikő-Kinga

0743-838.757

kingucibinguci@yahoo.com

Gajdár

Péter Endre

0747-220.283

peter_endre@freemail.hu

Csíkszereda

Piticaru Gheorghe

0743-357.668

-

adminisztrátor

Tókos Norbert

0754-223.748

toki_norbi@freemail.hu

Gajdár

Tremmel Ákos

0740-497.158
tremmel.akos@gmail.com
0036/30-419.71.59

Szőlőhegy, Újfalu

Ugron József

0745-979.774

ugronjozsef@gmail.com

Diószén

Varga Emese

0723-706.674

vargaemese1989@gmail.com

PSP

Vaszi Levente

0234-899.487
0752-016.458

vaszi.levi@yahoo.com

Kostelek

Buda-Klé-Pok-Som-Tyúkszer
Újfalu

Falunap Csemőn
A csemői önkormányzat még előző év végén megszavazta, hogy támogatja egy csoport lábnyiki gyermek Magyarhonba utaztatását, és
örömmel vette, hogy a falunapon felléptek egy műsor erejéig. A táncos bemutató nagy sikert aratott, és a falu jövőre is szívesen vendégül
látja a gyermekeket. A szállást helyi családok biztosították és bizonyos, hogy csángó gyermeknek mindig lesz hely Csemőn.
Meg kell említeni a lábnyiki tanítók, valamint Gáspár János csemői
önkormányzati képviselő és felesége, Erzsébet odaadó munkáját, a
szervezést, illetve hogy ételt és italt biztosítottak a gyermekeknek.
Nagyon fontos, hogy bár az ötlet Csemőn fogant, a költségekből jelentős részt vállalt az AMMOA is. Ehhez jött a keresztszülők segítsége,
így már lehetőség nyílt térben és időben a programok kibővítésére.
Egy hónap múlva a „csemői/szegedi csapat” viszont tiszteletét tette
Lábnyikban, ahol egy versmondó versennyel kedveskedtek a gyermekek. Az útnak egyéb célja is volt: a Csemői Turul Íjász Egyesület négy
darab, a Felvidéken készített tradicionális magyar íjat és nyílvesszőket
adományozott a Lábnyiki Magyar Háznak. Emellett Gáspár János egy
boxzsákkal, a csemői sportegyesület ökölvívó szakosztálya pedig további adományokkal segítette a sportág megismertetését.
Azzal, hogy megismerhettük őket, a környezetüket, egy tükröt mutattak nekünk, magyarországi embereknek. Felismerhettük, hogy bár
anyagi értelemben nagyon szegények, lelkileg nagyon gazdagok.
A csemői/szegedi csapat
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A Csángó Továbbtanulók Közössége számára változásokkal
kezdődött a tanév. Új helyszínre, a középiskolák zöméhez közelebbi épületbe, a Kós Károly Szakközépiskola Bentlakásába
költöztünk.

Új otthonban a csíkszeredaiak
A költözés ötletét rég dédelgettük, hiszen az az épület, ahol eddig laktunk,
eléggé rossz állapotban volt. Itt valamelyest jobbak a feltételek. Itt is két külön
emeleten lakunk, külön emeleten a fiúk
és külön a lányok. Megmaradt viszonylagos önállóságunk, saját házirendünk,
rendszerünk van. Igaz, kisebb alapterületen lakunk, de ennek sok szempontból
megvan az előnye, jobban szem előtt
vannak a diákok, családiasabb a légkör.
Az új helyen is igyekszünk otthonossá,
barátságossá varázsolni a környezetünket. Fontos, hogy diákjainknak minden
feltételt megteremtsünk a tanuláshoz és
ezzel minél több moldvai diák számára
tegyük elérhetővé és vonzóvá a magyar
nyelvű továbbtanulás lehetőségét.
Idén hét új diákkal gyarapodott közösségünk. Két pusztinai, egy frumószai,
egy dumbravényi, egy külsőrekecsini és
egy gyimesbükki diák költözött be hozzánk szeptemberben. Ők az előző tanévben végzett nyolc diák helyére érkeztek,
akik közül az érettségi diplomát négyen
szerezték meg. Gratulálhattunk Lupu
Laurának, Ciuraru Alinának, Bejan Marikának és Köne Emmának. Laura az
egyetemisták sorát gyarapította, így vele
immár hét egyetemista diákunk van,

akik Romániában magyar egyetemeken
tanulnak.
Három első éves diákunk tanul Kolozsváron, a Babes-Bolyai Tudományegyetem
gyógypedagógia szakán Lupu Laura, a
történelem szakon Rahau Annamária.
Beta Daniela pedig a Sapientia Erdélyi
Magyar Tudományegyetem nemzetközi
kapcsolatok és európai tanulmányok szakán kezdte meg tanulmányait.
Másodéves
hallgatóink
Andries
Raluca és Ghiurca Claudia a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
csíkszeredai karán tanulnak román-angol szakon.
Timaru Carina, harmadéves hallgató
Kolozsváron a Babes-Bolyai Tudományegyetem magyar-néprajz szakán tanul.
Mesteri képzést végez Györgyice Livia

a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok szakán.
Még két diák folytatta tanulmányait a tizenkettedik osztály befejeztével.
Polcovnicu Celina elsőéves a Louis
Pasteur egészségügyi posztlíceumban,
Saros Gabriella Veszprémben a Séf
Szakképző iskolában kezdte meg tanulmányait.
Az elmúlt tanévben sok értékes rendezvényt szerveztünk. Fontos számunkra,
hogy a jó tanulási feltételeinek biztosítása
mellett nagy hangsúlyt kapjon a diákok
identitástudatának erősítése, szabadidős
elfoglalásuk megszervezése.
Ferencz Gabriella
vezető tanár

„Cserefának füstje hozta ki a könnyvemet”
Ezzel a címmel jelent meg Halász Péter legújabb könyve, melyben néprajzi, tudománytörténeti írásokban rögzítette a moldvai
magyarságról készült benyomásait és megfigyeléseit. A Székelyföld Napok keretében Csíkszeredában rendezett közönségtalálkozón arra a kérdésre, hogyan viszonyultak az érintettek a
megjelent kötethez, Halász Péter azt válaszolta, hogy a moldvai
csángók közül csak nagyon keveseket – köztük a bemutatón
megjelent énekes ifjakat – inspirálta csak a kötete, és „a látszat
néha csal”. Mint kifejtette: sajnos, a csángók között ma csak nagyon kevesen vannak tisztába azzal, hogy milyen kincs birtokosai. Ennek fő oka: nem tudnak magyarul, illetve nem is olvasnak. Magyarázata szerint a moldvai csángó kultúrát mind az
1989 előtti időkben, mind ma, sokan lenézik, „szitok tárgya volt,
és ma is az”. Kutatók szerint fél kézen meg lehet számolni, hogy

KÖNY VAJÁNLÓ

a csángók közül hányan látnak megtartó erőt
önnön kultúrájukban. Mint jelezte, tapasztalata szerint többnyire abban merül ki az
identitástudat a moldvai csángók többségnél,
hogy „ezt el lehet adni”, eladható akár a zene
és tánc a táncházakban, akár a tárgyi kultúra
a vásárokban. Ám, Halász Péter szerint, az
így áruba bocsátott tárgyak csak másodlagos szerepet kapnak:
falra kerülnek a ruhaneműk, oda, ahol sosem voltak, nem pedig
viselésre, ahogyan annak lennie kellene. Ezzel kapcsolatban felhozta Kallós Zoltán néprajzkutató példáját, aki azzal a feltétellel
ajándékoz népviseletet, hogy az használatra, viselésre kerül és
nem csak rusztikus lakberendezési tárgy szerepét tölti be.
Forrás: http://www.maszol.ro/
w w w. k e re s z t s z u l o k . h u
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A legmesszebben élőkről szólunk
A keresztszülők összefogására, a moldvai magyarságról alkotott ismereteink
elmélyítésére minden hónap második szombatján klubdélutánt tartunk

KLUBOK

Az elmúlt tíz év alatt számos
adatközlőt ismert meg, hatalmas anyagot gyűjtött. ErdéKozma Imre
ismert ember, neves előadó, zelyi Zsuzsanna néprajztudós hatására elkezdte gyűjteni az
nész, író, költő, néprajzos, énekes
archaikus vallási énekeket is. Nagyon élveztük színes előosztotta meg velünk a csángókadását, reméljük, egy későbbi időpontban ismét ellátogat
ról való tudását ezeken az összehozzánk.
jöveteleken.
Áprilisban régi kedves ismerősünk, Ferkó Zoltán ismerElőző lapunk megjelenését
tette meg velünk ötletét, a Virrantó játszóházat, ami olyan
követően került sor a 2015. deceredeti és figyelemreméltó kísérlet, hogy külön cikkben
emberi karácsonyi ünnepi kluszámolunk be róla.
bunkra. Díszvendégünk KozKeresztszülőtársunk, Szentes László bemutatta videó
ma Imre atya, a Magyar Máltai
felvételét, melyet a 2015-ös Nagyboldogasszony napi búSzeretetszolgálat és a Betegápoló
csúról készített a bukovinai Kacsikában. Ez a moldvai
Irgalmas Rend elcsángók számára nagyon fontos helyszín, ahol már egy
nöke volt. Ünnepi
évszázada magyarul imádkozhatnak. Jó volt látni a filköszöntőjében kimen csángó ismerőseinket gyönyörű népviseletükben.
emelte, hogy milyen
A pünkösdi készülés keretében, májusi klubunkon
fontos az a segítség,
Kanalas Éva népdalénekes gyönyörű Máriás énekeket
amit a keresztszülők
adott elő. Sokszor volt Moldvában, idős asszonyoktól
adnak a csángóknak.
gyűjtött archaikus imádságokat, ami ma már megisméVelük kell – a legtelhetetlen. Kutatási területét kiterjesztette Dél-SzibériHarangozó Imre
messzibben élőkkel
ára is, és nagy hasonlóságot fedezett fel az ottani és a
– érzékeltetni leginmoldvai énekek között. A lujzikalagori halottkább, hogy összetarvirrasztásról készült filmje egy lassan már megtozunk. Végül áldást
szűnő népszokást őrzött meg.
osztott a jelenlevőknek. Szavai igazi
Csoma Gergely
adventi hangulatot teremtettek!
Karácsonyi összejövetelünk ünnepélyességét fokozta, hogy kezünkbe vehettük a „Csángómagyar
Ferkó Zoltán
legendák” című könyvünket, mely
munkatársaink és a csángókért elkötelezett emberek összefogásának
Kanalas Éva
eredményeként született meg. A
kiadvány sikerét jelezte, hogy vendégeink tucatjával vásárolták meg a könyvet, amely
kiváló karácsonyi ajándéknak bizonyult.
Kulturális témájú klubdélutánjaink valójában márciusban kezdődtek el, mert januárban keresztszülőtanártalálkozó volt, februárban vezetőségválasztó
Péterbencze Anikó, a moldvai
közgyűlés. Ekkor újra választottuk a tisztségviselőtáncok avatott ismerője, igazi népket, de a leköszönni szándékozó Pákozdi
rajzos különlegességgel lepett meg
Judit elnökünk helyébe nem találtunk új
bennünket a júniusi klubon. Szinte
jelöltet, így az ő mandátuma is meghos�az utolsó pillanatban sikerült videószabbodott az újabb választásig.
ra vennie az egyes moldvai települéMárciusban Harangozó Imre népsek eltérő táncait. Az így megszülető
rajzkutató, az Ipolyi Arnold Népfőiskola
táncmonográfia
lehetővé teszi, hogy a fiataPéterbencze Anikó
megalapítója Újkígyósról érkezett hozloknak autentikus táncokat lehessen visszazánk. Nagy elhivatottsággal beszélt az
tanítani a falvakban. A filmen megörökített
általa alapított Magyarországon egyedülklézsei lakodalmi szokások sok hasonlóságot
álló állandó kiállításról, amelynek csángó
mutatnak a Kaukázusban élő népek szokásanépművészeti anyagát maga gyűjtötte.
ival. A klézsei gazdag néprajzi hagyományok
60 alkalommal járt Moldvában, rengeteg
megőrzése érdekében 2015-ben megalapítot-
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ta férjével a Szályka Rózsa (klézsei
énekes asszonyról elnevezett) hagyományőrző együttest. Az ő előadásukban megörökített Menyekező című
film a YouTube-on megtalálható.
A nyári szünet és a tisztújítás után
az októberi klubunk a nyári táborokról szólt. Tapasztalataikról számoltak
be munkatársaink Willemse Jolanda,
Toroczkay Katalin, Rébay Lajos, Lázárné Sereg Borbála, de még Csoma Gergely is. Vendégként Petrovics Sándort,
a Kovász Egyesület elnökét hívtuk meg.
Ő 13 éve szervez táborokat moldvai
csángó gyerekeknek, akiket befogadó
családoknál helyez el. Ők azok, akik a
Szent Jobb körmeneten csángó ünnepi gúnyában vesznek részt.
Előadásában egy kisfiú leveléből idézte, hogy ezután
erősebben tanul a magyar
órákon, mert annyi szeretetet kapott Budapesten, hogy
ezt így hálálja meg! Előadónk, dr. Benedek Márton
vértanú orvospapról szólva
kiemelte, hogy egy nép identitás-tudatának a kialaku-

lásában nagyon fontos szerepe van az értelmiségi vezetőknek. Ezért jut nagyon fontos szerep
a Moldvában tanító tanároknak, valamint a
Moldvába hazatérő, felsőfokú végzettségű fiataloknak. A moldvai oktatás érdekében kifejtett
tevékenységünk is ezt a célt szolgálja.
Novemberben ismét a moldvai magyar oktatás képviselőit hallgattuk meg nagy érdeklődéssel. Idén Márton Attila, az oktatás koordinátora Majzik Tamás tanár úrral, szakmai
felügyelővel érkezett hozzánk.
Minden rendezvényünkön László Ildikó
előad egy-egy szép moldvai népdalt, és megtanulunk tőle egy könnyebben elsajátíthatót.
Novemberben egy halottBüttner Sarolta
siratót énekelt elhunyt Vékony Mária társunk emlékére. Prekrit Judit állandó
fotósunk dokumentálja az
eseményeket.
Az előadások tartalma
nyomon követhető a honlapukon: www. keresztszulok.
hu. Összeállította:

Petrovics Sándor

László Ildikó

Büttner Sarolta
KEMCSE
programszervező

Willemse Jolanda

Lázár Mihályné

Rébay Lajos

Toroczkay Katalin

Virrantó, a mobil játszóház
Ferkó Zoltán, a KEMCSE egykori alelnökének a neve országszerte a 2007. évi
római biciklis zarándoklatáról lett ismert, amit a moldvai csángók magyar
nyelvű miséje érdekében tett. Azóta is nagyon fontosnak tartja a szórványban
élő magyar gyerekek anyanyelvi támogatását. Így született meg a nyugaton
már ismert mobil iskola és a játszóház összekapcsolásából a játszóbusz ötlete,
amely a Virrantó nevet kapta. Célja, hogy az otthoni és iskolai játékok nélkül
felnőni kényszerülő, elsősorban a szórványban élő gyerekek életébe is elhozza a „virradatot.” Zoli eddig a Kárpát-medence számos sarkában megfordult buszával, járt Erdélyben és Böjte Csaba otthonaiban is. Már eljutott Moldvába is! Egy kedves, bemutatkozó videó is készült a játszóbuszról, ide kattintva meg is tekinthetik: http://www.virrantojatszomobil.hu
w w w. k e re s z t s z u l o k . h u
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Kulturális és turisztikai bázis
Működőképessé vált a lábnyiki Magyar Ház mellett a 10 faházból és a hozzá tartozó kiszolgáló épületből álló tábor.
Ez a helyszín alkalmas arra, hogy 40 fő
kényelmes szállást és ellátást kaphasson,
így bázisává válhat a csángómagyar kulturális és turisztikai programoknak. A
tábor idén már három rendezvénynek
adott otthont és néhány kisebb csoport
is használhatta egy-két napra. Bár Pogár
László, az MCSMSZ elnöke szerint a
tervekből még jócskán van mit megvalósítani, a lényeg mégis az, hogy a tábor
hosszú évek után működik és fogadhatja
az ide látogatókat.
A faluban a 2003/2004-es tanévben indult be a magyar oktatás. A foglalkozások először bérelt házban kezdődtek el,
majd sor került az első nagy projektre,
egy telek megvásárlására és a Magyarok
Házának tervezésére, majd felépítésére.
Mind a mai napig ott függ az emléktábla
az első adományozók nevével. Ők voltak
azok, akik a telket megtalálták és megvásárolták. Az épületet megterveztették
és a ház építését finanszírozták. A Magyarok Házát 2007-ben adták át hivatásának. A telek és a ház az MCSMSZ
tulajdonába került és van a mai napig is.
Nagy szerencséje a falunak és a magyarság ügyének, hogy elhivatott és tehetséges tanárok dolgoztak a faluban.
Nekik is köszönhetjük, hogy Lábnyikban még mindig hallani a magyar szót
és azok a kisgyermekek, akik anyanyel-

vüket szinte teljesen elvesztették, visszatanulhatják őseik nyelvét.
A Magyarok Házának felépítése után
megfogalmazódott a terv: a terület
nagy, lehetne egy tábort létesíteni, ahol
a környező csángó falvakból, Erdélyből,
Magyarországról lehetne látogatókat fogadni és programokat szervezni. Hosszú
éveken keresztül nagy nehézségek közepette, vitáktól sem mentesen, a tábor

épült. Néhány éves elbizonytalanodás
után a Polgár László által vezetett megújult MCSMSZ befejezte a tábor létesítésének első ütemét.
A pénzügyi adományok mellett soksok munka is fekszik a táborban. Jártak
a faluban olyan emberek, csoportok,
akik anélkül, hogy a nevüket ismernénk, segítették az építkezést. Hajdúnánásról minden évben ellátogat egy

csapat és kétkezi munkájával különböző
moldvai helyszíneken tesz a magyarság
megmaradásának ügyéért. Sőt vannak
olyanok is, akikről el sem tudom képzelni, hogyan kerültek Moldvába és
milyen motivációjuk lehetett, amikor a
jótékonykodásnak ezt a formáját választották. Soha nem találkoztam még a faluban a „hollandokkal”,
de ahogy Pogár Lászlótól és a faluban dolgozó
tanároktól hallottam,
minden évben jönnek,
és jelentős adományokkal segítik az itt folyó
munkát.
A Magyarok Háza és
a tábor számunkra azt
bizonyítja, hogy a magyarok egy jó ügy érdekében össze tudnak fogni. Ahhoz, hogy
a Magyarok Háza és a tábor megépülhessen, kellettek a nehéz körülmények
között helytálló tanárok, a keresztszülők, az MCSMSZ, az oktatási programot
időközben átvevő Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, az AMMOA és a
KEMCSE magyarországi munkája.
Csongor-Kiss Rita és Csongor Attila

Megbecsülést az önkéntes munkának!
A világ hangos az önmegvalósítástól, a pénzben mérhető hatékonyság mércéjétől. Ám az alapértékek képviselői nem kapnak elég figyelmet és megbecsülést. Kötelességünk ezekre az értékekre
felhívni a figyelmet, hiszen az igazság ezt megköveteli.
Egyesületünk tízéves évfordulója kapcsán bizony ki kell mondanunk, hogy a keresztszülő-mozgalom a világon egyedülálló értéket képvisel. Olyan bizalmi alapon működő szervezet,
amelynek a tagjai hűséggel, önzetlenül, önkéntes munkával, és
annak végzésével járó anyagi költségek vállalásával, háttérben,
szeretetből, viszonzásvárás nélkül tevékenykednek a moldvai
magyarokért, az oktatás sikeréért, a felemelkedésükért. Öröm
ilyen csapatban dolgozni.
Jolanda Willemse alelnök, szociális felelős az egyik legaktí-
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vabb munkatársa a csapatunknak, már a kezdetektől. Felsorolhatatlan az a szerteágazó napi munka és háttértevékenység
(napi szervezések, telefonok, utazások – és ezek költségei),
amit eddig elvégzett. Jótékonysági rendezvényeket, táborokat szervez és vezet, minden évben koordinálja a karácsonyi
csomaggyűjtést. Minden rendezvényen megjelenik... Idén
adományt vitt az örmény önkormányzattól Moldvába és részt
vett nevünkben az örmények szervezte úton. Rendszeresen jár
Moldvába a férjével, legutóbb személyesen részt vett a diószéni

A tanárok
kényelméért!

Az AMMOA 2015 decemberében pályázatot nyújtott be a
Szerencsejáték Zrt.-heza moldvai tanárok lakhatási körülményeinek javítása érdekében, melyre kétmillió forint támogatást kapott.

Ennek alapján pályázatot írtunk ki tanáraink részére. Pályázni lehetett motoros láncfűrészre a téli tüzelőfa felaprításához,
mely minden ősszel nagy gondot jelentett nemcsak a tanárnők, hanem a tanárok számára is. Több
oktatási helyszínen a tanárok fürdőszoba nélküli lakásban éltek, a mosakodást
csak az udvari kút vizével, lavórban
tudták elvégezni. E miatt a pályázatunk másik tárgya volt a házi vízmű és
néhány fontos fürdőszobai berendezés
(zuhanykabin, mosdó, meleg vizes bojler stb.) beszerzése.
Örömünkre szolgál, hogy minden pályázat eredményes volt, minden pályázó kapott valamit, ha nem is mindent,
amit kért. A sikeres pályázat folytatására 2016 nyarán került sor, a lehetőségért
köszönettel tartozunk Potápi Árpád
János nemzetpolitikáért felelős államtitkár úrnak.
A múlt évi moldvai látogatások alkalmával többen is láttuk a rácsilai oktatási központ „vendégfogadó” részét,
a szobákat, ahol 24 fő elszállásolására
van lehetőség. Márton Attila elmondta,
hogy a helynek többféle rendeltetést is
szántak: itt szállhatnak meg a új tanárok, amíg elfoglalhatják végleges helyüket a faluban, ahol oktatni fognak; itt
tölthetnek néhány éjszakát a tanárok,
akik továbbképzésre érkeznek; a nyári táborokban résztvevő gyerekek is itt

fürdőszoba projekt megvalósulásában, találkozott az oktatási
program vezetőjével és a tanáraival, amiről beszámolót is készített.
Tevékenyen részt vett a rákosligeti
KAFA jótékonysági bálján, és bemutatta a közönségnek a KEMCSE programját, szórólapokat osztogatott, keresztszülőket toborzott. Az ott összegyűlt
600.000 forint adományt átvette és
kezeli. Ezt az összeget szociális támogatásokra fordítja az egyesület, többek
között ebből valósult meg a fürdőszoba
építés Diószénben.
Legutóbb nagy feladatot jelentett számára az ágynemű beszerzése a Rácsilai
Oktatási Központba. Árulta a könyveinket a Csángó bálon, több elnökségi
taggal együtt részt vett az Egyházasko-

kaphatnak helyet; és nem legutolsó sorban a látogatóba érkező keresztszülők,
érdeklődők elszállásolására is lesz itt
mód. Hogy a szobák a vendégfogadásra
alkalmasak legyenek az AMMOA és a
KEMCSE összefogva 24 rend gyönyörű
ágyneműt küldött: 24 párnát, paplant,
lepedőt hófehér huzatokkal, hozzá 24
fürdőlepedőt több százezer forint értékben. Mindezek beszerzéséről, csomagolásáról és Lészpedre juttatásáról
Willemse Jolanda, a szociális felelős
gondoskodott sok odafigyeléssel, utánajárással, hogy a célnak, és a színvonalas
működtetésnek legmegfelelőbbek legyenek. Reméljük, hogy adományunknak
is köszönhetően a szálláshely eléri célját,
sok látogatónak fog kényelmes elhelyezést, kellemes pihenést nyújtani.
dr. Legeza László
AMMOA elnök

zári ünnepségen. Rendszeresen látogatta és segítette Biankát,
az egyik itt tanuló egyetemistánkat a kórházi gyógykezelése
alatt.
Karácsony közeledtével különösen
megnő a feladatainak a száma. Maga is
gyűjt és készít csomagokat faluja minden gyerekének, (mert Jolanda többek
között diószéni falugazda is) és a nevünkben összeállítja a moldvai tanárok
karácsony ajándékcsomagjait. Férjével,
aki már tiszteletbeli önkéntesnek számit az egyesületünknél, minden alkalommal ki is szállítja a Smart Kft.-hez
azoknak a keresztszülőnek a csomagjaival együtt, akik nem tudtak az átvevőhelyre személyesen eljutni. Köszönjük
Jolanda!
A.R.R.
w w w. k e re s z t s z u l o k . h u
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Így látják a falugazdák
A falugazda láthatatlan híd, fontos kapocs a tanár és a keresztszülők között. A moldvai magyar
oktatás minden helyszínének van falugazdája.
Dobozi Róbert, Trunk. Hat éve vagyok Trunkon kereszt-

szülő, támogató, falugazda. Évente többször is kilátogatok Az elmúlt hat évben
számtalan versenyre, táborba (saját táborok szervezésében túl vagyunk a 15-ön),
kirándulásra vittük el a trunki gyermekeket. Két Szeret-menti Népdalversenyt,
és négy Tánc-és Hujjogató Találkozót
tudtunk megrendezni 2016-ig. Ezekre a
rendezvényekre meghívott vendégekkel
és fellépőkkel együtt szerény számítások szerint is 3-4 ezer embert vittünk el a faluba, mutattuk be értékeinket. Ezzel együtt
a település is megnyílt, az évtizedes félelem felengedni látszik
az emberekben. A moldvai magyar oktatásnak két kulcskérdését látom. Az egyik a tanárok gyakori változásának ténye.
Ez ellen mi, keresztszülők is tudunk tenni. Megoldása moldvai
csángó gyökerű, magyar érzelmű tanító réteg kinevelése, segítése. Másik kulcskérdés a helyi hagyományok ápolása, őrzése.
Tapasztalatom szerint ez az a pont, melyen megtörik az esetleges ellenállás. Ez az a pont, amelyre a település összes lakója egyformán büszke tud lenni. A helyi hagyományok őrzése
viszont elképzelhetetlen az adott faluban született, oda valósi
hagyományőrző nélkül.

Kascsák Tamás, Magyarfalu. Magyarfaluban 2008-ban

voltam először keresztszülőként, amikor
a Magyarház megnyitására gyűltünk
össze. Mint falugazda a tanítók munkáját
leginkább a keresztszülőkkel való kommunikációban, apróbb szervezési feladatokban tudom segíteni. Fontosak az
ünnepekbe, a helyi közösségi eseményekbe való bekapcsolódás. Itt véleményem
szerint megfelelő tájékoztatást kapunk,
de a személyes részvétel lenne a fontos. A hétköznapok olyan
nehézségeivel is tisztában kell lennünk, mint például a téli tüzelő beszerzése, a román iskolában elvárt feladatok nehézségei,
saját lakhely és oktatási helyszín megfelelő színvonalú biztosítása, állagmegőrzése. A tanítók feladatai túlmutatnak a magyar oktatásnál, a faluban az ügyek intézésében, szervezésben,
egyéb iskolához nem köthető tevékenységben is számítanak
rájuk. Támogatnunk kell a szabadidő színvonalas eltöltéséhez
szükséges feltételek kialakítását, a szomszédos Lábnyikkal
ápolt szoros kapcsolatok kihasználását kirándulások, zarándoklatok, közös élmények útján. Ezek segítenének több vendéget idecsalogatni. Az AMMOA támogató, „ügyfélbarát” megnyilvánulása a keresztszülők felé erősíthető. Az alapítványnak
jobban kell nyitnia a digitális világ felé: a Pdf formában elérhető hírlevél remek példa erre. Akár egy hosszú távú stratégiát is
el tudnék képzelni, amivel azonosulni tudnak a támogatók, tanítók és a csángó emberek Moldvában. Érdemes lenne bevonni
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a Budapesten tanuló, felsőoktatásba bekerült csángó fiatalokat
az „együtt gondolkodásba”. Tatai keresztszülőtársak táborszervezése az idén nyáron példaértékű, volt és bízom benne,
hogy az ilyen programoknak köszönhetően a keresztszülők
aktív közössége tovább bővül.

Csongor-Kiss Rita és Csongor Attila, Lábnyik. Láb-

nyik nyomorultul szegény falu, nincsenek véleményformáló helyi emberek,
akikre a magyar ügyben számíthatunk.
Csak a pap (nagyon erős román nyomás
alatt) és talán a kocsmáros. Ezért, ha a faluban vagyunk, mindig felkeressük őket
és igyekszünk a jó szándékukat erősíteni.
Elengedhetetlen a tanárokkal személyes,
bizalmi kapcsolat kialakítása. A lehetőségekhez mérten minél több alkalommal igyekszünk feleségemmel felkeresni a falut. Inkább többször két-három nap legyen egy
ilyen látogatás, mint kevesebb alkalommal hosszabb idő. Telefonon is gyakran kell keressük a tanárokat. Törekszünk az információk átadására. A lábnyiki keresztszülők és a tanárok közötti
kapcsolatot igyekszünk élőbbé tenni. A kiutazókat koordináljuk. Mindig lehet vinni csomagokat. Megszervezzük a tanárok
munkájához szükséges eszközök összegyűjtését és kijuttatását.
A keresztszülők döntő többsége passzív. A passzív keresztszülő,
ha nem lát aktivitást, gyorsan kikopik a mozgalomból, az aktív
keresztszülő, ha nem lát legalább néhány pozitív példát, pas�szívvá válik. Fontosnak tartjuk a keresztszülők és a gyerekek
közötti találkozások és a táborok megszervezését. Az elmúlt
három évben sikerült Magyarországon és Erdélyben is tábort
tartanunk, illetve önkéntesekkel helyi, nyári egy-két hetes
foglalkozásokat lebonyolítani. Nagyon fárasztó és költséges a
Magyarországra utazás, de a legtöbb keresztszülő soha nem találkozna a tanárokkal és a gyerekekkel, ha nem jönnének ide.
Nekem a Csángó Bál előtti keresztszülő-tanártalálkozók nagyon hasznosnak tűntek.

Willemse Jolanda alelnök, Diószén. A legnagyobb

problémát két dologban látom: az első, hogy a legtöbb faluban
nagyon gyakran változnak a tanárok. Ez
elbizonytalanítja a szülőket és a gyerekeket is. Új tanár esetén nagyon sokan
lemorzsolódnak, s a bizalom építése a
szülők felé hosszú időt vesz igénybe. Én
erre Diószénben azt a megoldást találtam ki, hogy kerestem egy olyan apukát
a faluban, akinek a gyereke jár magyar
órára s jóban van a faluban az emberekkel, a pappal és a polgármesterrel. Megkértem, hogy segítse az
új tanárt. A másik nagy probléma a pénztelenség, egyre kevesebb keresztszülő fizet, mert elveszítették az érdeklődésüket.
Az idén én egy új módszert próbáltam ki, a keresztszülőket
vittem a gyerekekhez a táborba. Kerestem a tábor közelében
olcsó kempingeket, így egy egész hetet együtt tudtak tölteni
a keresztgyerekükkel. Hasznos dolog megkeresni magyarországi iskolákat, akik rendszeresen táboroztatnak gyerekeket, s
kérni tőlük táborhelyeket a csángó gyerekek számára. Hetente
beszélek a tanárral s próbálom tartani benne a lelket, hiszen
köztudott, hogy kinn nagyon magukra vannak hagyva. Kellene, hogy jobban érezzék a törődést.

Szentes László, Pusztina. Javasolom az interneten, honla-

pon és a facebookon is a tanárokkal a szorosabb kapcsolattartást, levelezést, videók
küldését, Magyarfalu és Klézse, Pusztina,
Dumbravény esetében ez már több esetben
sikerült. A tanárváltásoknál jó lenne a korábbi tanárok tapasztalatait is felhasználni,
és átadni a falugazdáknak is! Ezek ismeretében a falugazda sokat tudna segíteni
az új tanárnak. Jó útja lenne a jövőben a
kapcsolatépítésnek, ha a moldvai magyar oktatási program által
szervezett programok, ének és mesemondó versenyek, táncházak
és búcsús ünnepek (csángó naptár) szervezéséről részletesebb
előzetes információt kaphatnának a falugazdák, így mozgósítani
tudnák a keresztszülőket. is. Az érdekképviselet segítéséhez javasolom a Lakatos Demeter Egyesülettel, Tampu-Ababei József
atyával és más csángó települések magyarországi képviselőivel,
önkormányzatokkal is a szorosabb együttműködést!

Szeleczky Tünde, Tyúkszer. 2014 februárjában lettem

tyúkszeri falugazda, azóta figyelem a
moldvai, és ezen belül főként a klézsei
eseményeket. Két alkalommal, személyesen szervezett út keretében voltam
a helyszínen, de rendszeresen tartom
a tanárokkal a kapcsolatot. Hiányzik a
konkrét együttműködés a helyi moldvai szervezetekkel, jobban kellene velük
kommunikálni, közös megbeszéléseken
részt venni, minden évben elmenni a klézsei Csángó Tanácsra.
Mindenképpen meg kell emelni az eddigi együttműködések

Régi támogatónk
Sipos Sándor évek óta segíti a csángó
gyerekeket, rendszeresen jár a klubdélutánjainkra, de alig tudunk róla valamit.
– Honnan szerzett tudomást a Keresztszülő mozgalmunkról?
– 1990-ben a marosvásárhelyi véres
események után két bőrönddel települtem át Erdélyből. Kerestem, hogy kit lehetne támogatni. Az esztergomi Ferences Gimnázium tanáraitól tudtam meg, hogy létezik ez a fantasztikus egyesület.
– Akkor itt új életet kellett kezdenie.
– Igen, de nagyon befogadó volt akkor a magyar társadalom.
Rögtön el tudtam helyezkedni a gépészmérnök végzettségemmel. Nagyon sikeres voltam a munkámban, komoly problémákat oldottam meg. Ez annak volt köszönhető, hogy rengeteget
tanultam előtte, és ezeket jól tudtam alkalmazni a magyarországi munkahelyemen. Különben támogatok kárpátaljai gyerekeket is. Ők is nagyon rászorulnak a segítségre.
– Miért döntött úgy, hogy egyetemistákat támogat?
– Először kisiskolásoknak küldtem támogatást. Néhány
évvel ezelőtt Adamik Katalin, a KEMCSE akkori gazdasági

szintjét. Támadás éri azokat a személyeket, akik kimondják
a véleményüket, őket is meg kellene hallgatni, a problémákat
közösen megoldani. Nem lenne szabad hagyni, hogy sok tanár
ezek miatt mondjon fel. Kellenek komolyabb magyar intézmények Moldvába: magyar oktatási központ Bákóba, középiskola,
szakközépiskola. Úgy tapasztaltam, hogy a moldvai tömbmagyarságot hátrányosabban kezelik, mint az erdélyi szórványközösségeket. Jó ötlet az erdélyi táborok megszervezése, főleg
a kisebbeknek, akiknek még nincs útlevele. Ezeket a táboroztatásokat mindenképpen támogatni kell. De vissza kell fogni
a gyerekek egymással való versenyeztetésének szorgalmazását:
sok gyerek úgy érzi, a versenyek győzteseit előre kiválasztják.

Rébay Lajos, Bahána, Somoska, Szitás, Újfalu.

A tanár-falugazdák jó kapcsolatának kialakításához tapasztalatom szerint először is a tanárok igényeit kell megismerni. Ezeket továbbítani kell a keresztszülő
felé. Tudni kell, van-e a tanárnak szüksége keresztszülőre, tudnia kell a helyi ellátási problémákról, amit lehet, hogy az
AMMOA felé kell továbbítania, anyagi
támogatást kérve. A falugazdának tudnia
kell, hogy a tanárnak milyen segítségre van szüksége a keresztszülő toborzáshoz.(A toborzáshoz itthon is rendszeres „munka” szükséges). A szakmai vezetéstől kapjon a falugazda rendszeres tájékoztatást. Törekedni kell arra, hogy a nyári táborokat
legalább régiónként közösen szervezzék meg. Jó, ha a falugazda
évente egyszer oktatási időben meglátogatja az iskolát/iskoláit. Javaslom, hogy a tanárokat ne utaztassuk Budapestre, minimum félúton találkozzuk közösen. Személyesen, a gyerekek
nélkül vendégül láthatjuk őket. Érezzék is, hogy szeretjük Őket!

vezetője megkérdezte, hogy nem lenne-e kedvem a Magyarországon tanuló csángó egyetemistákat támogatni. Nem volt
ellenemre, de szerettem volna meggyőződni arról, hogy jól
tanulnak. Kértem, hogy írjanak magukról, tanulmányaikról.
Személyesen is megismerkedtem velük. Ma már többen mesterképzésen vesznek részt: László Leonard, Botezatu Izabella,
Kovács Krisztián. Ők már nem szorulnak támogatásra. Ezért
döntöttem úgy, hogy egy havi nyugdíjamat átutalom az Önök
számlájára, és használják legjobb tudásuk szerint az egyetemisták javára.
– Honnan meríti az optimizmusát?
– Nem vagyok optimista. Érzelmi alapon segítem a nehéz
helyzetben lévő gyerekeket és fiatalokat. Mivel én is magyar
vagyok.
– Mi a véleménye a munkánkról?
– Csodálatos az a munka, amit végeznek a csángó gyerekek
érdekében! Bárcsak ők is a tanulás segítségével jobb életet teremthetnének maguknak!
– Nyugdíjasként, hogyan telnek napjai?
– Régebben bútorokat festettem, mostanában emlékirataimat írom! Akik olvasták, azt mondják élvezhető. Hosszú életem során sok történelmi eseménynek voltam részese.
Köszönjük az irántunk tanúsított bizalmát, támogatását itt tanuló egyetemisták támogatására, jutalmazására használjuk fel.
Büttner Sarolta
w w w. k e re s z t s z u l o k . h u
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Táborok olcsón és másképp
Erdélyben vagy Magyarországon? Vita tárgya, hogy melyik
nyaralási mód a jobb, ha a gyerekeket családoknál helyezzük el,
vagy ha együtt vannak, közösen egy táborban?
Mindkettőnek megvannak az előnyei és a hátrányai, Táborszervezéseknél leggyakoribb gond a pénzhiány, hiszen nem mindig
nyerünk a pályázaton, vagy sokkal kisebb összeget, mint amire
szükségünk lenne. Kérdés, hogy ilyen esetben maradjon el a jutalom a gyerekek számára, vagy próbálkozzunk-e más megoldásokkal. Az idén volt szerencsém táborszervezőként hasonló
problémákkal szembe nézni, azonban megtaláltuk a megoldás, és
kaptunk támogatást a BGA-tól is. A legnagyobb költséget mindig
a busz jelenti, s ezt megtakaríthatjuk, ha Erdélyben szervezzük a
tábort. Találtunk egy olyan helyet Borzonton, ahol ez kivitelezhetőnek tűnt. Bár nem volt víz, és a főzést, mosogatást, takarítást is
nekünk kellett végezni, vállaltuk.
Beszerveztük a faluból az asszonyokat és meghívtunk hét
borzonti gyereket is a táborba. Jó ötlet volt, segítettek a tábori
teendőkben, a kis csángókkal gyakorolhatták a magyar nyelvet, részt vehettek a programjainkban, így a falu gyerekei is
nyaralhattak. Természetesen itt is volt kirándulás, kézművesség, állatkert, sóbánya s minden, ami egy jó táborhoz kell. A
legfontosabb, hogy olcsón és remekül szórakozott 23 gyerek.
Ehhez viszont kellenek olyan tanárok, akik ezt felvállalják, keményen dolgoznak.
A másik tábor Balatonszántódon volt, s ide is
csak a fele pénzt kaptuk, mint amire szükségünk
lett volna. Diószénben több mint 70 gyerek tanul
magyarul, s úgy gondoltam, a 23 gyerek nyaral-

Balatonszepezdi
szép napok
Augusztus végén az V. kerületi Önkormányzat
balatonszepezdi táborába négy moldvai faluból,
Somoskáról, Újfaluból. Szitásról és Gajdárból 24
csángó gyermek érkezett. Kísérő tanáraik Papp Kinga Enikő és
Tokos Norbert gajdári, Vaszi Henrietta újfalusi és Lőrincz Kinga
szitási tanítók voltak. A balatonszepezdi táborban nem első alkalommal nyaraltak, köszönhetően az V. kerület támogatásának és
idén a Concordia Alapítványtól kapott segítségnek.
Mivel a táborozás az augusztus 20-i ünnep idejére esett, alkalom nyílt arra, hogy a csángó gyerekek fellépjenek a balatonszepezdi búcsún. A Balaton partján felállított színpadon a szép
számmal összegyűlt szepezdieket csángó énekekkel és tánccal és
egy csángó mesével örvendeztették meg. Fellépésük előtt Tokos
Norbert tanító bácsi, aki az énekeket és a táncokat betanította
és saját hegedűjátékával kísérte, bemutatta a moldvai csoportot
és pár szóban ismertette a magyar oktatás helyzetét. A fellépést,
követően Szepezd polgármestere megköszönte a fellépést és
reményét fejezte ki az iránt, hogy a jövőben is üdvözölhetnek
csángó gyerekeket Balatonszepezden.
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tatása kevés. Hogyan oldjuk meg
a többiek nyaralását? A szántódi
tábor a budapesti XII. kerületé, és mi rendszeresen a Németvölgyi Általános Iskola diákjaival nyaralhattunk ott. Az iskola
igazgatónőjének ötlete volt, csináljuk mi a reggelit és a vacsorát
magunk, s ezzel tudunk pénzt megtakarítani. Ez néha azt jelentette, hogy 300 kenyeret is megkentünk alkalmanként, de
még ott volt az ebéd, így ismét a XII. kerületi önkormányzathoz fordultunk segítségért, akik lehetővé tették, hogy az ebédet
a csángó gyerekek ingyen kapják. Így csak a buszköltség és az
étkezéshez szükséges anyagok vásárlása maradt, amit a pályázati 730.000 forintból megoldottunk.
Ami még különleges volt, hogy nem a gyerekeket vittük a
keresztszülőkhöz, hanem a keresztszülőket hívtuk a táborba.
Sokan ott töltötték az egész hetet a keresztgyerekeikkel. Olyan
messziről is ott voltak, mint Kanada vagy Írország. Azt szerettem volna bemutatni, hogy több munkával, egy kis leleményességgel, kevés pénzből is remekül lehet nyaralni.
Nagyon sok iskola van Budapesten, s vidéken,
akik táboroznak minden nyáron, meg lehet őket
keresni s biztosan felajánlanak egy pár helyet a táborukban a csángó gyerekeknek.
Willemse Jolanda, falugazda

Másnap a táborozó csapat részt
vett az augusztus 20-i ünnepi szentmisén is. Mivel a balatoni időjárás
elég változékony volt, az egyik esős
napon vonattal Tapolcára kirándultunk.
A balatonszepezdi eligazodásban
és a programok előkészítésében segítségünkre volt korábbi keresztszülőtársunk, Kéménczi Mara.
A tábor vezetője mindenben segítségünkre volt és lehetőséget
nyújtott a keresztszülőknek arra, hogy szükség esetén ott alhassanak a táborban.A gyermekeket meglátogató keresztszülők közül néhányan éltek is az alkalommal, a gyerekeknek így
akadtak látogatóik bőven.
Mindezekért külön köszönet: az V. kerületi Önkormányzatnak, személy szerint Tomka Dorisznak és a tábor vezetőjének,
Simon Péternek; a Concordia Alapítványnak és Rébay Lajos falugazdának, Csongor Attila lábnyiki falugazdának, aki a táborozás lehetőségét átadta számunkra.. A balatonszepezdi programok szervezésében segítséget nyújtó szervezőnek, Csizmazia
Kenéznek, valamint Benke Paulinának a gyermekek összetoborozásáért és a moldvai tanároknak a felügyeletért.
Toroczkay Katalin, gajdári falugazda

Hova tovább? Magyarországi továbbtanulóinkról
Három évvel ezelőtt alakult meg a KEMCSE keretein belül az
Egyetemistákat Támogató Csoport. Azóta sok minden történt, új
diákok jöttek, végzősök maradtak vagy mentek, sikerek
és kudarcok, örömök és kön�nyek, ismerkedések, elválások,
pályamódosítások történtek.
Minden ősszel nagy érdeklődéssel és örömmel várjuk az
egyetemi előkészítőre érkező
új tanulókat, izgalommal figyeljük az ismeretlen környezetbe való beilleszkedésüket,
tanulmányi előmenetelüket
és drukkolunk a tanév végén
vizsgáik sikeréért, a kiválasztott egyetemi szakra való felvételükért, majd elismeréssel figyeljük helytállásukat az egyetemi évek alatt.

Diplomát szerzett csángó egyetemisták
Gál Emilia és Botezátu Izabella 2016-ban az Eötvös Lóránd
Tudományegyetemen vette át diplomáját anglisztika és filozófia
szakon BSc. fokozatban. Pantiru Jeromos szintén a múlt tanévben szerzett BSc. diplomát informatikából, az Eötvös Lóránd
Tudományegyetem Természettudományi Karán és folytatja tanulmányait mester fokon. Bálint Cristian szintén befejezte a
tanulást és diplomát szerzett mester fokon informatikából a Budapesti Műszaki és Közgazdaságtudományi Egyetemen. Kovács
Krisztián, aki már nemcsak a mi köreinkben, hanem nyilvános
szereplései miatt sokak által ismert, népszerű csángó muzsikus
lett, folytatja népzenei tanulmányait a Zeneművészeti Főiskolán
mester fokon. László Leonárd lassan elhagyja az egyetem falait,

Gödöllő-Zebegény tábor
Jubileumi éve van az idén a lészpedi magyar oktatásban résztvevő gyerekek nyaraltatásának. 10 éve voltak először nálunk,
azóta sok lészpedi gyereket ismertünk meg, sok gödöllői és
váci család kapcsolódott be a programunkba.
Az évfordulónak megfelelően idén júliusban is gazdag programmal készültünk, bár a szerényebb anyagi lehetőségeink
miatt csak kisebb létszámú csapatot állt módunkban meghívni. Megérkezésüket követően rögtön csobbanhattak a Gödöllő
melletti Domonyi tóban. Este a befogadó családok vették birtokukba a már korábbról ismerős és az új vendégeket.
Szombaton a veresegyházi Medveotthon meglátogatása után budapesti hajós
városnézés, majd a Margitszigeten bringó
hintózás következett. Elmaradhatatlan
programunk részt venni a szentmisén a
Máriabesnyői Bazilikában, amelyet énekükkel és gyönyörű népviseletükkel tesznek ünnepélyessé a gyerekek. András
atya néhány kedves szóval üdvözölte őket.

mert már mester fokozatú szakdolgozatát készíti és a tanév végén
informatika szakon fog tavasszal diplomázni a BMKE-n. Egyetemre készülnek a Márton
Áron Szakkollégium előkészítősei a diószéni Petrás Róbert a gyimesi Szent Erzsébet
Gimnáziumból, Stan Eduard
Raffael Bákóból és Istók Cintia Klézséről.

Diploma felé
Antal Eduárd spanyolországi
ösztöndíjas éve után visszatért Magyarországra és ismét
Egerben tanul az Eszterházy Károly Főiskolán. Istók Michaela most ősszel kezdte meg
Budapesten egyetemi tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus
Egyetemen anglisztika szakon. Pista Claudiu ebben a tanévben
fog diplomázni informatikából. Tulbure Bianca a Károlyi Gáspár Református Egyetemen szociális munkás szakképesítést fog
szerezni a tanév végén de nem fejezi be a tanulást, marad és magasabb szinten folytatja tanulmányait.

Közös programjainkból kettőt szeretnék kiemelni.
Az egyik, a már régóta tervezett látogatás Petrás Máriánál májusban. Nagyon nagy öröm és élmény volt, hogy fogadott minket, megmutatta csodás birodalmát. Megnézhettük munkáit
és a helyet, ahol szépséges kerámiáit a keze és lelke formálja.
Másik közös élményünk idén ősszel a nagy sikerű musical, a
Billy Eliot megtekintése volt az Erkel Színházban.
Toroczkay Katalin
Örömteli fejlődés, hogy a gyerekek mernek magyarul beszélni.
A vasárnap délután a családoké volt. Hétfőn a visegrádi nyári bob pályát rohamoztuk meg. A következő napokat a zebegényi Szőnyi István Ifjúsági Táborban töltötték. A múzeum
pedagógiai foglakozás Köpöczi Rózsa igazgatónő vezetésével
osztatlan sikert aratott. Minden gyerek élt a lehetőséggel, hogy
lerajzoljon egy Szőnyi István képet, amit hazavíve az osztályban kiállítanak. A zebegényi táborozás a Trianoni emlékmű
megnézésével ért véget. Szervezőtársam, Méder Ákosné kísérte a gyerekeket az utolsó napi programra, ami az AquaWorld
élményfürdőben és a Fővárosi Nagycirkuszban zárult.
Köszönjük az anyagi támogatást a gödöllői önkormányzatnak, a Rákóczi Szövetségnek, a Máriabesnyői Bazilika és a
Szentháromság templom híveinek. Hálásak
vagyunk a gödöllői és váci befogadó családoknak a szíves vendéglátásért. Horváth
Zsuzsa keresztszülőtársunk segítsége nagyban emelte programjaink színességét. Végig
nagy segítségünkre volt Mihály Annamária
lészpedi tanító néni, aki fiatal kora ellenére
minden helyzetben határozottan helytállt.
Büttner Sarolta
w w w. k e re s z t s z u l o k . h u
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Vallásról és hagyományőrzésről
egy évtized tükrében
Egyesületünk alapszabályában ez a célkitűzés is szerepel: „a
moldvai csángómagyarok magyar nyelvű hitgyakorlásának
elősegítése”. Bátor, szívbéli vállalkozás ez egy civil szervezettől,
de úgy érzem, hogy ennek megfeleltünk: a jelenlétünkkel, az
odafigyelésünkkel, adományainkkal, kiadványainkkal, önzetlen munkánkkal, imáinkkal. Szinte lehetetlen a mai világban
reménykedni a végső megoldásban, de én mégis megteszem. A
moldvai magyarokkal azonos hitem alapján hiszem, hogy mi
jó ügyet szolgálunk, és a végső döntés nem földi kezekben van.
Lehetetlen az összes eseményt felsorolni, amiben részt vettünk valamilyen formában, de a jelentősebbeket megpróbálom
kiemelni: Moldvában magyar-házak épülhettek, templom-padok kerültek Dumbravénbe, imakönyvek és varrógépek Pusztinába és Somoskára, karácsonyi csomagok és egyéb tárgyi adományok a falvakba..., , de részt vettünk csángó konferenciákon,
moldvai programokon, előadásokon, utazásokon, ahol mély barátságok is születtek a moldvai magyarokkal és az őket szeretőkkel... , táborainkban a keresztgyerekeinkkel is találkozhattunk,
a közel 100 klubdélutánunkon neves előadóktól tanulhattunk
(közülük Teodóz atya és Erdélyi Zsuzsanna már Odafent jár
közben a moldvai magyarokért)... , az ismereteinket megosztottuk, kiadványokat adtunk ki... Ünnepeket is megélhettünk,
például jelen lehettünk a frumószai születésű Mihoc Valerian
pappá szentelésén Vácott 2012-ben, akit mi segítettünk 2009-től
a pappá szenteléséig, Gyöngyössy Lajosnak köszönhetően. Jelen-

tős szentmiséken vehettünk részt román és
magyar nyelvűeken is. Megrendítő élményeket kaptunk mindegyiken. Román-magyar nyelvű liturgikus füzetünk kéziratát
például a 2010-es budapesti bíborosi szentmise után adhattuk át Petru Gherghel jászvásári püspöknek, esetleges bevezetésre, hogy megkönnyítsük a
remélt magyar anyanyelvi hitgyakorlatot, a nyelv könnyebb elsajátítását... Évente közös keresztutakat is járunk az itt élő moldvai magyarokkal, keresztszülőkkel és a rákosligeti hívekkel, a
lujzikalagori születésű Tampu-Ababei József atya vezetésével.
Azonban eltörpül minden adományunk egy tény mellett,
hogy mindig sokkal többet kaptunk a moldvai magyaroktól,
mint amit adtunk: mérhetetlen sok szeretetet, őszinte öleléseket, tiszta tekinteteket, bizalmat, közös kacagásokat... Én a
hitem megerősödését is kaptam tőlük, amit méltóképpen megköszönni sem tudok. Mély tiszteletet érzek a moldvai magyarok iránt, akik hűséggel kitartanak a hitben, őseik követésében, akár a nyelvvesztés vagy a megaláztatások árán is.
Nyisztor Tinka szavait ma is hallom szinte, amit 2007 tavaszán mondott a Szent István Bazika előtt: „Kérlek, imádkozzatok értünk, moldvai csángómagyarokért, hogy imádkozhassunk
anyanyelvünkön a templomainkban!”. Évszázadok óta kérik, ő
maga is többször járt a Vatikánban. Vallási csoportunk tagjai
tíz éve hűséggel imádkoznak értük, papjaikért, tanáraikért, vezetőikért, segítőikért, és mintha nem történne semmi előrelépés. Mintha megállt volna az idő. MÉGIS! Hiszem, hogy apró
lépésekkel bizonyosan haladunk előre. A sok imát Isten biztosan
meghallgatja, és meg fogja „csángó-ügyben” is tenni azt, amit
akar. Bizakodom. Türelem, szeretet és alázat van a szívemben.
Albertné Révay Rita, vallási felelős

Élet Magyarfaluban!
Magyarfalu az egyik legkeletibb csángótelepülés távol a megyeközponttól, de ez
közel sem jeleni azt, hogy unalom övezné be kis falucskánkat.
A magyar nyelv ápolása nagyon fontos feladatnak bizonyul. A nyári vakáció
táborokkal, programokkal, fellépésekkel színezve zárult. Lehetőségünk adódott ellátogatni, Csobánkára, Tatára va-
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lamit Székelyföldre is. Szeptember elején
kíváncsian vártuk az új tanév kezdetét. A
gondosan előkészített osztálytermek nagy
szeretettel várták, hogy újra gyerekzsivaj
töltse be a nyári néma csend helyét. Már
a tanév első napján szép számban jelentek
meg a tanítványok az oktatási helyszínen,
kíváncsian várva , hogy mit tartogat számukra a 2016/2017-es tanév. Sikerült kialakítani a csoportokat 115
gyerek, kilenc csoportban,
heti öt órában, három pedagógus vezetésével vehet részt
a foglakozásokon. A nyárhoz
hasonlóan a tanév sem indult unalmasan, hiszen már
el is kezdődött a felkészülés a
két fellépésünkre, melyekre
Budapesten, valamint Egyházaskozáron kerül sor. A
felkészülés mellett több vendégcsoport is ellátogatott hozzánk, akik kíváncsian várták

a gyerekek előadását. Igyekeztünk meleg
szeretettel, kozonákkal (kaláccsal) valamit
színes előadással fogadni vendégeinket.
Az idő nagyon gyorsan telik, el is érkezett az első fellépésünk időpontja Budapesten a Polgárok Házában, ahol 12
magyarfalusi gyerek és 20 felnőtt lépett
színpadra és mutatta be a „ Guzsalyosság” című előadást. Hazaérekésünk után
már készülődtünk is a „Szályka Rózsa”
balladaéneklő találkozóra, ahol két tanítványunk Zsikmond Patricia valamit
Táláz Kámelia képviselte a magyarfalusi
oktatást. Következő fellépésünkre október 28-án került sor Egyházaskozáron, a
csángók 75 éves találkozóján.
A helyi rendezvények egyik legfontosabb eseményére november 21-én kerül
sor itt Magyarfaluban. A XIII. Szeretmenti népdalvetélkedőre, ahová mind a
huszonkilenc moldvai oktatási helyszínről érkeznek énekes pacsirták, akiket
három korosztályban: elemi, gimnáziumi és középiskolai kategóriában értékel
a három fős zsűri.
Kiss Annamária és Kiss Csaba,
magyarfalusi tanítók

A megvalósult csángópalánta programról
A csángópalánta program lényege: Magyarországon, magyar anyanyelvi környezetben legyen lehetősége csángó
keresztgyermekünknek a nyelv gyakorlására.
Ezt a programot első alkalommal rendeztük meg, s fő szempontja volt, hogy
csak olyan gyermek vegyen részt benne, aki 7-8. osztályt elvégezte, s magyar
nyelven szeretne továbbtanulni. Ez a
szempont meghatározta a lehetséges létszámot, tudtuk, hogy 10-15 főnél több
gyermek utazására nem kerül majd sor.
Az oktatási helyszínek tanárai nem
támogatták egységesen a programot. A
csíkszerdai Csángó Továbbtanulók Közösségének vezető tanára, Ferencz Gabriella jónak tartotta, hisz a gyerekek keveset beszélnek otthon magyarul, s nagy
nehézséget jelent mindent magyarul tanulni a középiskolában.
Több oktatási helyszínről a tanároktól
azt a visszajelzést kaptam, hogy nincs
olyan gyermek a 7-8. osztályban, aki
„megbírná” a bentlakást. Néhány faluban volt egy-két tanuló, akinek szándékában áll magyarul továbbtanulni, de
érthető volt a tanárok aggodalma, hogy
elengedik-e a szülők őket más faluban élő
és tanító tanárral Magyarországra. Az
pedig nem volt megoldható, hogy minden gyereket a saját tanára kísérje el.
Sok levélváltás után alakult ki a jelentkezők száma: 1 leány Diószénből
Budapestre, s 3 gyermek Pusztináról

Budapestre, Salgótarjánba és Székesfehérvárra.
A kísérő tanárt úgy választottuk meg,
hogy a program a pusztinai gyerekek
velencei táborával legyen azonos időben, így Mátyás Mónika el tudta hozni a
csángópalántákat is.
A keresztszülők Budapesten „vették
át” a gyerekeket, s oda is hozták. A palánták ittlétük alatt mindent megkaptak
a keresztszülőktől. Nagyon sok élményben volt részük.Jó volt látni, hogy az a

Útlevél híján a Hargitán
táboroztunk
Nem mondhattam le gajdári iker keresztgyermekeim és unokanővérük táboroztatásáról, mert a szüleik Magyarországi
folyamatos munkája az ügyek megbeszélését, elintézését tette lehetetlenné, a szegénység pedig az utazást magát. Magyar
közösségnél nincs jobb nyelvi iskola, ezért úgy gondoltam, ha
nem tudnak jönni, majd én megyek hozzájuk.
Az ikrek 13 évesek, a falujukon kívül nem jártak, csak
Bákóban és Ónfaluban, legfeljebb vásárolni. Két éve járnak
magyar oktatásra, de még alig értenek és beszélnek magyarul.
Megszerezve a tanítók egyetértését, a gyerekek, és nagyszüleik
beleegyezését, bekértük magunkat térítés ellenében az augusztus 7-12 között szervezett Ívó-i Erzsébet táborba. Ez a Madarasi Hargita aljában, az Erzsébet program kapcsán a magyar

7. osztályt végzett fiú, aki még nem volt
távol az otthonától, milyen magabiztosan mozog a keresztszülő családjánál.
Búcsúzáskor olyan meghitten és „fájdalmasan” búcsúzott a család három gyermekétől, úgy ölelték egymást, mintha
évek óta lennének ismerősök.
Az nem lehet kérdés, hogy jó-e a
program, és hogy folytassuk-e? Természetesen igen. Ami jó volt, tartsuk meg,
amin lehet javítani, javítsuk. Csak olyan
családhoz jöjjön gyermek, ahol hasonló
korú gyermek van. Az itt töltött idő legalább két hét legyen. Moldvában, az egymáshoz közeli helyszíneket vonjuk össze,
hogy egy tanár el tudja hozni a gyerekeket. Biztosítást minden esetben kössünk.
A magyarországi táborok időpontját
meg kell tudni előre, esetleg velük együtt
utazhatna a palánta-programos is.
A gyerekek egyre kevesebben szándékoznak magyar nyelvű középiskolában
továbbtanulni. Kérjük meg a tanárokat,
hogy Gyimesfelsőlokra az Árpádházi
Szent Erzsébet Líceumba is tegyenek
látogatást a 8. osztályos gyerekekkel,
amikor felkeresik a csíkszeredai bentlakást. Tíz évvel ezelőtt volt olyan év,
amikor Moldvából 20 gyermek is tanult
Gyimesfelsőlokon, most talán nincs 2-3
fő sem.
Lázárné Sereg Borbála,
a program koordinátora

állam által épített szállodai szintű létesítményben van, kb. 900
méter magasságban.
Mindent megkaptunk, amiről csak álmodhattunk. Vasárnaptól csütörtökig előre meghatározott, órára beosztott program volt. Csak felsorolva: tábori olimpia éremosztással, ki mit
tud szellemi-művészeti vetélkedő, vadaspark látogatás, a Madarasi Hargita csúcstámadása (1801 m), fürdőzés Szentegyházán, népzenész találkozó és táncház, bábjátékos színielőadás,
„Üzenj a jövőnek” rajzverseny, kézműves foglalkozás, esti lelki
programok (150 fős református közösséggel voltunk együtt).
A programokat három, még középiskolás székely lány vezette,
rendkívüli tehetséggel és odaadással.
Gyermekeink ugyan egymás között románul beszéltek, de a
programokban tudásukhoz mérten részt tudtak venni. Láthatóan örömöt is szerzett nekik. Betty olimpiai bronzérmet nyert
piros-fehér-zöld szalaggal, ami hazáig a nyakában volt.
Rébay Lajos keresztszülő, falugazda
w w w. k e re s z t s z u l o k . h u
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Őszi visszanézés Külsőrekecsinből
Kinézek a házam elé, és eltölt az előttem szunnyadó, falusi őszi táj hangulata. A mókányos eső, ami ránehezedik a
sárguló falevelekre, földre kényszeríti
őket és bennem is felidézi a nyár szép
emlékeit, eseményeit.
A Virágok vetélkedése hatnapos
programjára a Kárpát-medence sok részéről érkeztek a versenyzők. Külsőrekecsinből három és Csík
faluból kettő gyermekkel vettünk részt. Az ott töltött napok bizonysággal szolgáltak gyermekeinknek, hogy a csángó énekek
megőrzéséért sokan szeretik és megbecsülik őket.
Az anyanyelvi táborba, amit Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolában működő „Kinyílik a világ” Alapítvány
rendez rendszeresen, Felvidékről, Kárpátaljáról és Moldvából
érkeznek gyermekek. Az idén a külsőrekecsini gyermekek képviselték Moldvát. A tábor, június 20.-án kezdődött Budapesten,
az iskola tanulóinak családjai fogadtak be bennünket. A tábor
második felében, Balatonakaliban a tervezettnél is több időt
töltöttünk az anyanyelvi és csoportkovácsoló foglalkozásokon,
amelyek magukba foglalták a magyar nyelvtanulást, történelmi
ismertetőket, énekeket, versengést és csoportos játékokat is.

A Külsőrekecsini „Naputánjáró” néptánc és népdal tábort 1998 és 2007 között, a külsőrekecsiniek a magyar-

országi Gyepűk Népe Alapítvánnyal együttműködve szervezték meg. Idén fő szervezője a Külsőrekecsinért Egyesület,
támogatója a BGA Alapkezelő Zrt volt. A táborba érkező nyolcvan gyermek és ugyanannyi látogató a helyi hagyományok
megismerése és tanulása mellett részt vehetett a Karosi Turul
Hagyományőrző Íjász Egyesület honfoglaláskori programjain,
a Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány fotókiállításán, Bemutatásra kerültek a moldvai értékfeltárással foglalkozó Moldva Kollé-

A megkötött idő
Csoma Gergely új könyve egy távoli világba, Moldva
falvaiba kalauzolja olvasóit. Bepillantást nyerhetünk
a moldvai emberek gondolkodásába, a napi tevékenységeket átitató hitvilágba, szokásokba, a gyógyítás és
varázslás fortélyaiba. Megismerhetjük, mit gondoltak
eredetükről, milyen mesékkel vették magukat körül,
hogyan zajlottak ünnepeik, esküvőjük, temetésük.
Csoma Gergely 1977 nyarán járt először Moldvában a
csángómagyaroknál. Megrázta, amit ott látott. Járta a falvakat,
fényképezni kezdett, és összebarátkozott az ott élőkkel. Megnyíltak neki az emberek, szívesen válaszoltak kérdéseire. 1988-ban a
Corvina Kiadó megjelentette a Moldvai csángómagyarok című
fotóalbumát, amire minisztériumi nívódíjat kapott. A Ceausescudiktatúra kitiltotta emiatt Romániából. Hogy bejuthasson Moldvába, nevet változtatott, és évekig így élt. 1992 után Magyarországon

gium - Népfőiskolai Füzetek, illetve „A
megkötött idő” című könyv. Zárásként,
a helybeliek illetve a Lezsák Sándorné
által vezetett lakiteleki Kösöntyű Néptánccsoport tartottak táncelőadást.

A Szent László Társulat XII.
Népzenei és Néptánc Táborában
idén harmadjára vettünk részt felvidé-

ki és moldvai magyar gyermekekkel közösen. Külsőrekecsinből
tizenöten érkeztünk. A helyszín az előző évekhez hasonlóan a
Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium volt.
A táborban a gyermekek korosztályok szerint ének és tánctanárok vezetésével ismerkedtek a hagyományokkal. Emellett részt
vettünk a Magyarság Házában megrendezett III. Felvidéki és
moldvai néptáncgálán is.
IV. Minimaraton Külsőrekecsinben rendezvényt
egyesületünk idén is megtartotta. Ez egy 4 kilométeres távfutást jelent, amin minden korosztály képviselheti magát. Idén
több mint 25 résztvevője volt.
A Csángó fesztiválon is részt vehettünk szeptemberben a
Hargita Megyei Kulturális Központ meghívására. A Tatros forrásánál, több tánccsoporttal és énekessel együtt megörvendeztettük a
gyimesközéploki közönséget. Moldvából, Klézséből, Somosából és
Külsőrekecsinből szerepeltek hagyományőrzők. A külsőrekecsini
ének, tánc és hijjagtatások sorozata nagy sikert aratott.
Végszóként engedjék meg, hogy megköszönjem minden
közreműködőnek a hozzájárulását, és kérem hogy kövessék
a külsőrekecsini eseményeket a http://www.kulsorekecsin.hu
weboldalon, illetve a https://www.facebook.com/Kulsorekecsin
facebook oldalon.
Gyurka Valentin, külsőrekecsini hagyományőrző,
a Külsőrekecsinért Egyesület vezetője

KÖNY VAJÁNLÓ
csángó gyerektáborokat vezetett, mert fontosnak
tartotta a rendszeres helyszíni kutatás mellett a magyar nyelvű tanítás bevezetését a csángó fiatalok
számára. 2002 és 2003 között Magyarfaluban megszervezte és beindította a magyar nyelvi oktatást.
Eddigi munkássága során kilenc kötete jelent meg
a moldvai csángómagyarokról. Ez a kötet negyven
év gyűjtött anyagát mutatja be. A ráolvasások, archaikus imák, varázslások, gyógyítások, népmesék és eredettörténetek autentikus
nyelven, a rögzített hanganyag alapján szólalnak meg. A könyv
különlegessége a huszonöt Bákó és Aknavásár körüli falu emléke
mellett, a legarchaikusabb öt északi csángó település megmentett
folklór anyaga, amit utolsóként gyűjthetett össze.
A 680 oldal terjedelmű, keménytábla borítású könyv a Fekete Sas Könyvkiadó gondozásában jelent meg.

NAPUTÁNJÁRÓ az AMMOA és a KEMCSE időszakos kiadványa, X. évfolyam, 13., ünnepi szám, 2016. november
Kiadja: A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány, 1126 Budapest, Böszörményi út 20-22., ammoa@csango.eu, www.csango.eu, www.keresztszulok.hu
Felelős kiadó: Dr. Legeza László és Horváth Zoltánné • Felelős szerkesztő: Pákozdi Judit • Munkatárs: Albertné Révay Rita
Tervezés: Dávid Szabolcs • Nyomás: Co-Print Nyomdaipari Kft.
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…ahol a patak és a fűszál is tudna csángó nyelven mesélni…

Miért jó csángó tanítónak lenni ?
Botezatu Victori, Klézse
Sokszor elmondtam, én nem érzem és nem tartam magamat tanárnak, a szó szoros értelmibe! Hagyományőrzőnek tartam magamat, ez egy kicsit más, még ha van benne valamennyi tanárkodás is! Sokan mondják, és egyetértek azzal, hogy a csángó kultúra,
a csángó hagyomány egy kincs, nem csak a csángók számára, hanem mindenki számára, aki magyar szívvel érez, gondolkodik.
Egy olyan településen, mint Klézse, ahol a patak és a fűszál is tudna csángó nyelven mesélni, ahol könyveket töltöttek meg a néprajzkutatók sok szép népdallal és népballadával, ahol még most is
bukkannak fel olyan magyar énekek, amire a híres Kallós Zoltán
is azt mondta, hogy még soha nem hallatta, egy ilyen helyen, nem
szabad elhagyni kialudjék a füstölgő mécses! Szerintem nagyon
fontos, hogy legyen valaki a településen, akinek életmód-szerűen
ez legyen a főfoglalkozása, és elkötelezően, megfontoltan, tudatosan őrizze, és minden erejével próbálja feleleveníteni, éltetni, továbbadni ezt a nagy kincset! Ez nagy megtiszteltetés a számomra, de ugyanakkor nagy felelősség és minden áldozat árán kell
helyt állni a falu közösségibe, és mindenben ezt a célt szolgálni.

Ha valakivel találkozol az utcán, nem
az időjárásról beszélgetsz, hanem egy
szép régi népviseletről, vagy a jövő
héti Ballada Találkozóról, vagy az esti
guzsalyos összejöveteléről, és tudnám
sorolni. Ez egy életmód, nem egy állás, ez olyan, mint az olimpiászon kapott láng, amit egy ideig viszel tovább,
és tovább kell adni, hogy ki ne aludjon! Felelősség, mindennapi
munka, hetente hét nap, foglalkozás a falu népivel, óvodásoktól
idősekig. Hogy miért érdemes ezt a munkát végezni? Egy más
vidékről jött tanárnak gondolom idegen, hogy betekinthessen
ebbe a kincses ládába közelebbről, és segítse a megmaradásunkat,
mint valami csodabogároknak, akik kihalóban vannak! Nekünk,
akik benne születtünk, nincs más választásunk: vagy megőrizzük minden erőnk és életünk árán, vagy elpusztul nyom nélkül,
mert nagyon sokan próbálták letagadni, eltüntetni, meghamisítani, megsemmisíteni.

Benke Paulina és Pavel hagyományőrzők, Somoska, Pokolpatak
Én, Benke Paulina Somoskán születtem, itt nőttem fel és úgy adta az Isten, hogy itt is
maradtam mamáig, és remélem, hogy végig, mert nekem itt a helyem. 1990-ben, mikor
kinyiltak a kapuk a jó világ felé, elmentem Magyarországra, ahova Sára Ferenc és Kerényi
Robert vitt vólt el. Akkor vettem észre, hogy nagyon sok éneket, táncot, hivagtatást tudak,
nem tudam pontasan, hogy kitől és hannat tanultam a kicsi karomba, de tudtam. Az a két
hetes ott töltött idő a számomra nagyon megható volt, akkor kezdtem a kulturánkról, hagyományainkról többet érdeklődni, addig elé csak bennem vót, s kész. 2000-ben elindult
hivatalason a magyar iskola, nem volt könnyű, de hála Istennek voltak bátor szülők, akik
beírták a bátor gyermekeiket a magyar órákra, és nagy nehézségvel, kereserűségvel beindult. Azóta sok gyermek ment át e kezeimen, szép pillanatakat töltöttünk együtt. Sokan
közőllük megvannak házasadva és nem sokára a gyermekeik is fognak jönni a magyar foglakazásakra. Hogyne lennék örömes!
Örvendem, hogy a falumba tanitak. Mindegyik gyermeknek tudam mi a baja, mi a családi és lelki problémája, és ha tudak segítek
nekik, menit birak. Mostanába szépek a napjaink, nem sokára közeledik a szép karácsany, tanuljuk a szép énekeket, verseket, örvendezünk. Pável, a férjem ugyon ezt a munkát végzi Pokolpatakan. Ott is mint Somoskába vannak szép napok, még nem szépek is.
Több a családi probléma, a nehézség, a szegénység. Nagyon szükségünk van keresztszülőkre. Pokolpatakan sajnos csak 3 keresztszülő van. Reméljük, hogy találunk jó szivű embereket, akik egy kicsi örömet hazzanak a pokolpataki gyermekeknek .

Mátyás Mónika, Pusztina

Véleményem szerint nem kívánhat ember többet, minthogy
szülőfalujában tudjon érvényesülni, tiszteljék, felnézzenek rá
azért, amit csinál. Szerencsésnek érzem magam és hálás vagyok
elsősorban a jó Istennek, de ugyanakkor volt tanáraimnak is,
Bilibók Jenőnek és Nyisztor Ilona néninek, akik hatodikos koromban valami csodálatos dolgot ültettek a szívembe. Emlékszem milyen nagyon szerettem az általuk tartott magyar órákat,
foglalkozásokat. Hiszem, hogy az akkori élmények hatása is
közrejátszott, amikor úgy döntöttem, hazajövök, és az enyéimet
tanítom, azoknak próbálok segíteni, akikhez én magam is tartozom. Amikor 2014-ben hazatértem az Egerben eltöltött főiskolai
évek után, sokáig olyan hihetetlennek tűnt, hogy én lehetek az,

aki a magyar anyanyelvet tanítja éppen az övéinek,
kollégáim lehetnek, akik egykor tanáraim voltak.
Igyekeztem a példájukat követni, és ma is sokszor
eszembe jutnak az akkori élmények, és próbálom én
is a gyermekek helyébe képzelni magam, és igyekszem megszerettetni velük a magyar órákat. Sokan
kérdezték már, hogy nem nehéz-e Moldvában éppen
csángóként magyart tanítani? Úgy gondolom, hogy
az életben semmi sem olyan könnyű, mindenért
meg kell küzdeni, de ha az ember hivatásként tekint
a munkájára, akkor minden napban talál valami jót. Természetesen vannak nehéz pillanatok is, de a gyermekek őszinte szeretete mindenért kárpótol.

Legyen Ön is keresztapa, keresztanya!
A moldvai csángók falvaiban még ma is elképzelhetetlen, hogy két ember
szó nélkül menjen el egymás mellett. Ha többet nem is, két mondatot biztosan váltanak egymással. Tiszteletük jeléül „keresztanyának”, vagy „keresztapának” szólítják egymást, függetlenül attól, van-e köztük bármiféle
rokoni kapcsolat, vagy egyáltalán ismerik-e egymást. A csángó közösségekben máig jelen van az egymásra figyelés, az együvé tartozás érzése.
Megérdemlik, hogy mi is figyeljünk erre a kis népcsoportra, érezzék,
hogy nincsenek egyedül, ők is a magyarsághoz tartoznak! Adjuk meg a
lehetőséget a csángó gyermekeknek, hogy magyarul tanulhassanak, hogy
megismerhessék a magyarság értékeit szerte a Kárpát-medencében! Ehhez
Önnek nem kell semmi mást tennie, mint elvállalni egy moldvai csángó
magyar kisgyermek jelképes keresztszülőségét.
Legyen Ön is Keresztapa, Keresztanya! Váljon családtagjává a moldvai
csángómagyarok és a keresztszülők közösségnek!
Ha szeretne keresztszülő lenni, jelentkezzen elérhetőségeinken:
ammoa@csango.eu
+36-30 290 3885 • www.keresztszulok.hu
+36 20 564 7055 • www.csango.eu

1 % a csángó oktatás javára
A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány
11 éve jelentős összegekkel támogatja a
moldvai csángók magyar anyanyelvi oktatását. Az alapítvány főként magánszemélyek, keresztszülők és vállalkozók befizetéseiből fedezi ennek költségeit.
Az alapítvány szorosan együttműködik a Keresztszülők a Moldvai Csán
gó
magyarokért Egyesülettel, közösen gyűjtik
az adományokat is, mert hisznek az összefogás erejében.
2008-tól lehetővé vált, hogy A Moldvai
Magyar Oktatásért Alapítvány is fogadhassa az alapítványoknak felajánlható személyi adó 1%-át. Az elmúlt években ez a
forrás is hozzájárult ahhoz, hogy moldvai
csángómagyarok lakta falvakban működjön
a magyar anyanyelvi tanítás.

Kérjük, hogy 2017-ben is támogassák személyi adójuk 1%-val
a moldvai csángómagyarok magyar anyanyelvi oktatását!
Az alapítvány adószáma: 18710209-1-43

Naputánjáró

