
Újévi köszöntõ

Biztosan volt már könnyebb évünk, de bármennyire nehéznek ígérik a 2008-at, sok múlik azon, mennyire érezzük 
majd annak. Magas rangú, hivatalos személyekkel beszélgetve halljuk újra meg újra: a moldvai csángók magyar 
oktatási programja és az azt támogató keresztszülõ-mozgalom hatékonyságával és erejével kiemelkedik a kárpát-

medencei civil szervezetek közül. Ezt az erõt a 
31 moldvai tanár, az MCSMSZ bákói 
központjában dolgozó 9 munkatársa, az 
AMMOA és a KEMCSE két tucat önkéntese, 
és Önök, a többszáz keresztszülõ biztosítja 
immár nyolc éve.
Újévi jókívánságként mi mást is kérhetnék 
mindannyiunk számára, minthogy mindaz az 
odafigyelés, szeretet és anyagi támogatás, 
amiben a  csángómagyar  gyerekek  
részesülhetnek általunk, szálljon vissza a 
családjainkra százszorosan!

Szeretettel és köszönettel,

Hegedûs Dóra
KEMCSE elnök, szerkesztõ
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Naputánjáró
A moldvai magyar oktatási program hírlevele

     évfolyam 1. szám 2008. január 15.//.



Moldvába is mehetnek a magyarországi 1 %-ok

Három éve alakult meg A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány, amely azóta jelentõs összegekkel támogatta a moldvai 
csángók magyar anyanyelvi oktatását. Az alapítvány - fõként kispénzû keresztszülõk és néhány vállalkozó befizetéseibõl - 
a moldvai magyar oktatás költségeinek közel kétharmadát fedezi.
Ezekbõl a befizetésekbõl nemcsak az iskolán kívül magyart tanítók bérére, de a program mûködtetésére is kerül: a 
lábnyiki, csíkfalui és magyarfalusi Gyermekek Háza épületeiben ugyanúgy ott van az AMMOA által küldött pénz, mint a 
„magyar iskolák” építésére megvásárolt újabb házakban, telkekben, a tantermek felszerelésében és a csángó gyermekek 
által használt oktatási eszközökben. 
Idén újabb magyarországi forrással gyarapodhat a moldvai magyar oktatás. A mostani adóbevallási idõszakban már A 
Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány is jogosult a személyi jövedelemadóból a civil szervezetek részére felajánlható 1% 
fogadására. Az alapítvány adószáma: 18710209-1-13.
Ezek az 1 %-ok ugyanúgy a moldvai magyar oktatásba kerülnek, mint az eddigi befizetések.
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Csángó szervezetek vezetõit fogadta a Magyar Köztársaság Országgyûlésének elnöke 

2007. november 6-án az Országház Hivatalában fogadta Dr. Szili Katalin házelnök asszony a Moldvai Csángómagyarok 
Szövetségének vezetõit (Solomon Adrián elnököt és Hegyeli Attilát, az oktatási program vezetõjét), valamint 
magyarországi civil segítõink - A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány képviseletében Várkonyi György urat, ill. a 
Keresztszülõk a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület elnökét, Hegedûs Dórát. 

A Moldvai Csángómagyarok Szövetségének vezetõi azért kívántak 
találkozni a házelnök asszonnyal, mert személyesen akarták elmondani 
azon kérésüket, hogy a csángó kérdést a maga súlyában kezelje a 
magyar nemzeti politika. Szili Katalintól kérték, hogy közvetítsen a 
magyar kormánynál, és normatív alapon növeljék meg az oktatási 
program támogatását. Erre azért van nagy szükség, hogy a jelenlegi 
1400-as gyereklétszámot növelni tudjuk, mivel Csángóföldön még 7600 
olyan gyerek él, akit nem tudtunk bevonni az oktatási programunkba. 
A találkozón jelen volt az Országgyûlés Külügyi Bizottságának elnöke, 
Németh Zsolt, a Kárpát-medencei Magyar Képviselõk Fórumának 
Külügyi és Európa-ügyi, valamint Kulturális és Oktatási Albizottságainak 

társelnökei, illetve Dr. Szabó Béla csíkszeredai fõkonzul. Az elnök asszony és a jelenlevõk számára Szövetségünk 
összeállított és átnyújtott egy információs anyagot, melyben ismertettük prioritásainkat. 
Szili Katalin javaslatára a társelnökök és maga a házelnök asszony is 2008 tavaszán csángóföldi látogatást tervez. 
Ígéretet tett arra is, hogy levélben fordul a magyar kormányhoz, hogy a moldvai csángók ügye kerüljön fel a kormányközi 
tárgyalások napirendjére, illetve kifejezte óhaját, hogy részt szeretne venni a keresztszülõ programunkban is. 

A külügyminiszter asszonnyal találkozott a három szervezet vezetõsége

2007. december 21-én pénteken Göncz Kinga külügyminiszter fogadta az MCSMSZ, az AMMOA és a KEMCSE vezetõit a 
Külügyminisztériumban, és jelképesen átadta nekik a tárca humanitárius segélyét.
Megbeszélést folytattak a csángómagyarok oktatásának biztosítását szolgáló magyarországi támogatásokról, és 
megállapodtak abban, hogy elõsegítik a térségben zajló vidékfejlesztési törekvéséket szolgáló európai uniós források 
elérhetõségeinek közelebb hozatalát. A mostani találkozás alkalmából a minisztérium fél millió forint értékben 
ajándékokat küldött a csángó gyerekeknek (taneszközök, tanszerek, édességek, higiéniai cikkek). Továbbá Göncz 
Kinga hozzájárul két millió forinttal a Magyarfaluban vásárolt "Magyar Ház" felújításához. Jelenleg ebben a nemrég 
megvásárolt öreg házba szeretnénk - a felújítások után - átköltöztetni az iskolán kívüli magyar nyelvi foglalkozásokat, majd 
tervezzük egy nagyobb méretû közösségi ház megépítése ugyanezen az udvaron. Ha ez sikerül, akkor a most felújítandó 
öreg ház tájházként örökítené meg a falu néprajzi látványosságait, tárgyi kultúráját.
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Göncz Kingával való tárgyalás során az MCSMSZ vezetõi ismertették, hogy miként lehet segítséget nyújtani ahhoz, hogy 
a moldvai csángómagyarok megõrizhessék nyelvüket, és hogyan tudják továbbfejleszteni a csángó gyermekek 
nyelvtanulási lehetõségeit.
A miniszter elmondta, hogy a tárca információkat tud adni 
vidékfejlesztéssel kapcsolatos európai uniós források elérhetõségeirõl. 
Göncz Kinga szerint szükség lenne hivatalos képviseletre Moldvában is. 
Igyekeznek megtalálni egy tiszteletbeli konzuli pozícióra a megfelelõ 
embert, aki segítené az információáramlást és a kapcsolatok követését.
A miniszter úgy látja: a növekvõ oktatási feladatokat csak úgy lehet 
finanszírozni, ha a magyar mellet a román kormány is támogatást ad.
Solomon Adrián, az MCSMSZ elnöke jelzésértékûnek nevezte 
megbeszélésüket, amely azt is mutatja, hogy egyre többen törõdnek a 
csángók helyzetével.
Köszönjük a gyerekeknek nyújtott segítséget, és köszönjük a 
találkozások lehetõségét is, hiszen ebbõl érezhetõ, hogy Magyarország vezetõi felelõsséget vállalnak a Kárpátokon kívüli 
magyar kisebbségért, a moldvai csángómagyarokért. Reméljük, hogy diplomáciai szinten, és a felelõsségvállalás más 
vonatkozásában is érezhetõ lesz a magyar kormány segítsége, s így bõvíthetõvé válik a moldvai magyar oktatás, hiszen 
hozzávetõlegesen még hétezer olyan gyerek él Moldvában, aki beszéli vagy érti valamilyen szinten õsei nyelvét, de ma 
még nincs lehetõsége magyarórára járni.

Hírek a moldvai magyar oktatásról - 2008/2009-es tanév, elsõ félév

Lészped: Megkezdõdött az iskola

Igazi rohanás volt. Még szombaton is egész nap dolgoztak a lészpedi iskolában a kisegítõ személyzet emberei. A 
magyar szakterem külön épületszárnyba költözött. A valamikor magyar iskolának épített épületszárnyban kaptunk 
helyet! És bizony mindenki tudja, mennyire jól fölszerelt tanteremrõl van szó. A takarítónénik szépen kimeszelték, 
majd közös erõvel sikerült felöltöztetni. Újra visszakerültek a falra az otthonosságot sugárzó padravalók, servétek és 
természetesen a magyar nyelvi oktatást segítõ szemléltetõk is. A tábla fölött továbbra is a „bogarasok” táblája köszön 

a bejövõnek, hogy „Isten hozta Lészpeden”. Mindenki adománya 
otthonra talált ebben a kis tanteremben. Az egész iskolában mi 
rendelkezünk a legjobb padokkal és székekkel, na meg a legjobb 
gyerekekkel. Mert ez a lényeg, lehet bármilyen szép a magyar 
szakterem, ha nem tudjuk megtölteni tartalommal. Az én gyerekeim 
meg aztán igazi gyerekek, néha csak „ördögszekér”-nek becézem, 
de van, amikor a „csudadolog” is gazdára talál köztük.
Az idén igazi iskolakezdés volt Lészpeden is. Beszédet tartott a 
polgármester és a helyi katolikus papbácsi után az igazgatónéni is. 
Mindezt a magyar szakterem bejárata elõtt, így mindenkinek alkalma 
nyílt bekukkintani, és az igazgatónéni büszkén is mutogatta 
mindenkinek. Úgy érzem, az idén sikerül tovább építeni az iskola 
vezetõségével kialakult jó együttmûkõdést, és remélhetõleg sikerül 

ebbe közös erõvel bevonni a falu elöljáróit is. Az idén szeretnénk testvériskolai kapcsolatot kiépíteni egy magyar 
tannyelvû intézettel.
Ma (2007. október 21.) reggel beköszöntött a tél is az ablakon. Még szerencse, hogy már vártam, hiszen minden 
évszaknak megvannak az örömei, szépségei. Naponta százkét (102) gyerek várja a magyar órát, közülük 
ötvennégynek kell érvényes jegyet szerezni a félév végére magyarból, mint anyanyelvbõl. Az idén már korosztályok 
szerint sikerült csoportosítani õket, minden évfolyam külön csoportba került. Nem igyekszem eltitkolni, hogy a 
szakterem látványa naponta újabb és újabb tanítványokat húz be az ajtón. 

Üdvözlettel Lészpedrõl, Márton Attila



Nagypatak

A Bákótól alig hat kilométerre, délre fekvõ település, a Szeret egyik 
jobb oldali mellékpatakjának, a Nagy-pataknak a nevét örökölte. A 
falu elsõ írásos említése 1641-bõl való. A tudomány a falubeli moldvai 
csángó közösséget a középkori eredetû ún. déli csángó etno-
kulturális csoportba sorolja. Ennek legfõbb ismertetõje az sz-ezés: az 
s hangot következetesen sz-nek ejtik (pl. Isten - Iszten, füles - filesz), 
míg a cs-t pedig gyakran c-nek (pl. kicsit messze - messzecke). 
Egyelõre az iskolán kívüli magyar nyelvû oktatással indítunk. A tavalyi 
év során két gajdári tanítónk, Farkas Ferencz Endre ás Gabriella 
jártak át heti egy-egy alkalommal foglalkozásokat tartani. Sikerüket 
látva az MCSMSZ házat bérelt a falu központjában, ahol a felújítási 
munkákat követõen megkezdõdhettek a rendszeres magyar nyelvû 
fogalakozások.

Varga Máté és Maczó Balázs nagypataki tanítók

Magyarórák Diószegen 

2007 augusztusában költöztünk Diószegre, miután kalandos úton sikerült kibérelni egy viszonylag nagy házat. Azóta 
folynak a felújítási munkálatok, hisz a ház teljesen üresen, víz és fûtési lehetõség nélkül áll a rendelkezésünkre. A 
házban van két nagyobb szoba, melyet szeretnénk a tanításra felhasználni, ez is felújításra szorul. A fûtés és 
vízszerelés már jó úton halad, látjuk a végét, hisz a munkálatok nyolcvan százalékban készen vannak. Közben 
festünk, takarítunk, szépítgetünk, vagyis nagy erõkkel készülünk a gyermekek fogadására. A nyelvállapot jó, hisz a 
gyerekek szülei elég jól beszélik a magyar nyelvet. Felméréseink szerint legalább 500 fõ körül lehet az iskoláskorú 
gyermekek száma a faluban.

Nemes Anna Borbála és Bogos Zoltán

www.csango.ro    www.keresztszulok.hu4

Csík faluban dolgozom

Pár hete még azt sem tudtam, hogy létezik Csík falu, most meg zavartan állok a konyhaajtóban. Zavarban, mert egy 
kis leányka kiabál a megnyitott kapuban, és nem értem, miért nem jön be. - Hát kend nem mondta, gyûjjek bé! - 
hangzik a válasz. Különös szokások, számomra ismeretlen köszöntések, eddig nem ízlelt ételek, gyönyörû, soha 
nem hallott énekek, magyar, de mégis ismeretlen szavak, kifejezések. Az elsõ nap telve izgalommal, tapogatózó 
ismerkedés, és ezernyi kérdés. A nevem annyira idegen az itteni fülnek, hogy a gyermekek Rekává "keresztelnek".
Tanulok és tanítok! Minden nap egy ajándék ennyi mindig mosolygó tanítvány között. Lassan megismerve õket, és 
életüket, nem is értem honnan az erõ, mely élteti derûjüket. A falusiak szeretete, érdeklõdése segítségemre volt a 
beilleszkedésben. Ételeimet, magammal hozott szokásaimat óvatos kíváncsisággal méregették. A templomban is 
megtaláltam a helyem, nem nézhették "árvaságomat" és maguk közé ültettek. A grázsdon álló szóbát (kályhát), már 
közösen sikároltuk újjá az asszonyokkal, hogy helye legyen az együttes fõzéseinknek, õk csángósul, én magyarosan 
készítem az ételeket. Hiszem, ez közelebb hoz egymáshoz bennünket, és felfedezhetjük közös gyökereinket. A 
gyermekekkel sétálgatva a faluban megtapasztalom lokálpatriotizmusnak olyan természetes megkötõ erejét, melyet 
eddig soha sehol nem láttam. Mindennapjaink lassan, de nem eseménytelenül telnek. Mindig van mit tenni, hol levelet 
fordítani, írni, verset, éneket tanulni, vagy csak egyszerûen beszélgetni, tanácsolni. Hamarosan ránk köszönt a tél, 
vajon mit hoz számunkra!?

Ládi Erika tanítónõ



A gajdári egészségnap

Délután, nemsokára 2 óra van. Jönnek az ötödikes lányok, akik 12-en vannak. Látszik a szemeken a kíváncsiság. 
Vajon mirõl fogunk ma hallani? Leveszik a cipõket, és bemennek a kis terembe. Körbe ülünk és ma a fogmosás, a 
tisztaság fontosságáról beszélgetünk. Kap mindenki egy lapot, amelyen kérdések vannak. „Hány foga van egy 
óvodásnak?” 20, 32, 40 - hangzik el a válasz. Sorra jönnek a 
kérdések, mindenki akar válaszolni, ügyesek. Megbeszéltük hogyan, 
hányszor, miért kell fogat mosni és mik a baktériumok. Rátértünk a 
napi tisztálkodására, miért, hányszor, hogyan kell mosakodni, és 
miért nem érezzük a saját szagunkat. A végén jött a meglepetés, 
mindenki kapott egy kis tisztaságcsomagot. 
Kint már vártak a nagyobb lányok - õk már szégyenlõsebbek, de 
gyorsan feloldódnak. Az óra végén beszéltünk a menstruációról is, 
kellemes meglepetés, a lányok nagyon sok ismerettel rendelkeznek, 
nem sok újat tudtunk nekik mondani. Meglepetés csomagot õk is 
kapnak. Jönnek a fiúk, nagy zsivaj: „Tanító néni én tudom, hogy hány 
foga van az óvodásnak és hány a felnõtt embernek!”. De azért 
sikerült nekik is újat mondani. 
Programunk elindulását elsõsorban a Zürichi Magyar Társaságnak, Guha Péter szervezõnek köszönhetjük. 
Köszönet a gajdári magyartanároknak, Farkas-Ferencz Gabriellának és Endrének, akik segítettek a program 
szervezésében és kivitelezésében. Köszönjük a clevelandi Debreceni Bíró családnak a küldött tisztálkodási 
szereket. Hálás köszönet a Sri Chinmoy Alapítványnak is, hogy az idén a moldvai csángókhoz juttatták el az 
összegyûjtött adományokat.
 
Tisztelettel és köszönettel, Solomon Mária szociális felelõs

A lábnyiki magyar nyelvoktatás rövid története 

Lábnyik 1000 lelkes kis falu, a székelyes csángó falvak közé tartozik. Ez azt jelenti, hogy 
alapítói székelyek voltak, akik Mária Terézia idejében, a madéfalvi veszedelem után 
települtek ki. Lábnyikban már öt éve folyik magyar oktatás. Az elsõ tanévben csak 
iskolán kívüli, délutáni oktatás volt, a második tanévtõl viszont már az állami iskola 
keretén belül is. A román kisebbségi törvény szerint ugyanis az olyan helyeken, ahol a 
kisebbségek nem az anyanyelvükön tanulnak, a szülõk kérhetnek a gyerekeik számára 
heti 3 anyanyelvi órát. Így most az állami iskolai oktatásban is,és délután iskolán kívül is 
vannak magyar órák. Az idei tanévben 102 gyerek jár az állami iskolai magyarórákra (1-8 
osztályosok), összesen 145 gyerek vesz részt a magyar nyelvû oktatásban, tehát az 
arányokat nézve elég jól állunk. 
A Magyar Ház, vagy ahogyan a helybeliek mondják, a "magyar iskola" ügye már régóta 

foglalkoztatja a Szövetséget. Az a célkitûzés, hogy idõvel minden helyszínen legyen egy 
ehhez hasonló épület, amely nem csak iskolaként, hanem közösségi házként is mûködik. 
A falvak nagy részében a délutáni oktatás kicsi, sötét szobákban zajlik. A gyerekek 
összezsúfolva, vakoskodva, sokszor hidegben kénytelenek eltölteni az órákat. Ezért 
gondoltuk azt, hogy jó lenne minden helyszínen egy oktatásra is megfelelõ, tágas, 
világos, nagy épületet építtetni. 
Lábnyik volt az elsõ helyszín, ahol ez az álmunk megvalósult, Lábnyik a legszegényebb 
oktatási helyszín, és abban bíztunk, hogy ez a ház majd vendégeket is csalogat, ami a 
falura is jó hatással lesz. Emellett Lábnyikban kaptunk elõször eladó telket. Az 
építkezésre minden egyes fillér magánadományokból jött. A Magyar Háznak van egy 
szép, tágas, jól felszerelt tanterme. A tetõtér pedig vendégfogadásra alkalmas. Nyáron 
gyerektáborokat is szeretnénk tartani. Tervben van magyarországi gyerekek 
táboroztatása is. Az egyik legjobb élményem májusban történt, amikor mi már itt
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Karácsonyi ünnepség és kiállításmegnyitó Pusztinán

Pusztinára az idén korán jött az Angyal. Megérkeztek a Blythswood által 
küldött csomagok, amikbõl a másodikosok színdarabjához kaput 
építettünk. A gyerekek munkáiból kiállítást rendeztünk, a rajzok, 
festmények felkerültek a falra, az üvegképek, faikonok az asztalokon 
sorakoztak. Az ünnepség pénteken délután kezdõdött, Nyisztor Ilonával 
közösen szerveztük. Beszámoltunk az eddig elért eredményekrõl, 
beszélgettünk az anyanyelvtanulás fontosságáról, mert mindnyájan üres 
tarisznyával születünk, s amit apránként, életünk során belerakunk, 
abból gazdálkodunk. Az ünnepséget a IV. osztályosok nyitották meg egy 
karácsonyi gyerekdallal, majd a II-III. osztályosok elõadták az Egyszer 
egy királyfi címû színdarabot. Szavalatok következtek, majd a 
népviseletbe öltözött legszebb hangú leányok elénekelték a 

legeslegszebb csángó énekeket, László Nárcisz mesélõkedvében két tréfás csángó mesével igazi jókedvre derített 
kicsit-nagyot a hallgatóságban. A VI. osztályosok jókívánságai után közös karácsonyi énekekkel, hejgetéssel zártuk 
az ünnepélyt, s a gyerekek sorban megkapták az ajándékokat - a Hargita megyei gyerekek jóvoltából mindenki kapott 
az ajándék mellé egy meséskönyvet is.

Szabó László és Vajda Éva - pusztinai magyartanárok
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Minden magyarul tanuló csángó gyermeknek jutott csomag
 
Az idei évben a magyar oktatásban résztvevõ minden moldvai csángó gyermek kapott 
karácsonyi ajándékot. A csomagok a magyarországi gyûjtõhelyekrõl az MCSMSZ bákói 
irodájába érkeztek, s az oktatási program munkatársai innen juttatták ki a csángó falvakba, ahol 
a tanítók osztották szét. A sok névreszóló csomag mellett számos ajándék érkezett, a többi 
gyerek részére is: például a Blythswood segélyszervezet 900 dobozát, amikben tisztálkodási 
szerek, édességek, kesztyûk, sapkák, zoknik, játékok voltak. A magyar Külügyminisztérium 
félmillió forint értékben küldött tisztálkodási és tanszereket. A CBA magyar üzletlánc egy raklap 
édességet és élelmiszert adományozott a csángó családoknak, így ebbõl is 170 egyéni 
csomagot készítettünk. Lengyel Zoltán gyûjtése révén egységcsomagok érkeztek Szlovákiából, 

s a bukaresti magyar nagykövetség munkatársai is meglepték a 
gyermekeket, édességeket, élelmiszereket, játékokat tartalmazó csomagokkal.
Az ádventi idõszak elején érkeztek meg Csángóföldre a mezõkövesdi Lázár család által 
összegyûjtött csomagok. Kiss Hooper Ilona az Egyesült Államokból küldött pénzt zoknikra 
és sapkákra. Köszönjük a csomagok gyûjtésében, raktározásában Ebneth Frigyes, a 
budapesti Szent Gellért Könyvesbolt, és a tiszapüspöki Horváth család segítségét. 

Köszönettel, az 1600 gyermek és családjuk

 tanultunk délutánonként, de még dolgoztak a házon. A munkások szintén csángók voltak, csak egy másik faluból. Õk 
is nagyon szépen beszéltek egymás között magyarul, de a gyerekekhez románul szóltak. A gyerekek viszont 
megszokták, hogy a magyar iskolában magyarul kell beszélni. És mikor egy kislányhoz az egyik munkás románul 
szólt, a kislány megkérdezte: "Mi van, kend nem tud magyarul?" Ez nagyon jólesett, és talán ez a munkám egyik 
legnagyobb eredménye: egy gyerek rávesz egy felnõttet, hogy magyarul beszéljen vele. A másik, hogy idén, a 14 
nyolcadikos tanuló közül már hatan jelezték, hogy a középiskolai tanulmányaikat Csíkszeredában, a magyar 
tannyelvû líceumokban szeretnék folytatni.

Orbán Attila, lábnyiki magyartanár 
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Kiemelt céljaink

1. A csángó oktatási program bõvítése
Miért? Moldvában mintegy 9.000 gyerek ért/beszél magyarul, kb. 45 olyan településen, ahol gyakorlatilag soha nem volt 
magyar nyelvû oktatás. Jelenleg 19 településen mintegy 1.400 diákot tanítunk magyar nyelvre. Így a magyarul tudó 
gyereknek csak 15%-át éri el a jelenleg oktatási programunk.
Mi szükséges? További 30  településen kellene elindítanunk az oktatást, amíg még anyanyelvként tanítható a 
gyerekeknek a magyar nyelv. Rövid- és középtávon a tanárok bérezését, illetve az oktatási helyszínek biztosítását is 
nekünk kell megoldanunk. Helyszínenként 2-3 tanárra, tanítóra, illetve egy-egy bérelt helyiségre van szükség, ahol 
elkezdõdhet az oktatás.

2. Közösségi házak létrehozása (Magyar Ház, Gyerekek Háza)
Miért?  Sajnos Moldvában, ha vannak is községi létesítmények (kultúrházak, iskolák), azokat nem használhatjuk a magyar 
nyelvû rendezvények, napi tevékenységek szervezéséhez. Azt tapasztaljuk, hogy ahol sikerült ilyen Magyar Házakat 
létrehoznunk (Lábnik, Pusztina, Frumósza), ott a helyi közösség közelebb került Szövetségünk tevékenységeihez, s így a 
magyar kultúrához is.
Mi szükséges? Fontos volna azokon a településeken, ahol már több éve jelen vannak programjaink, létrehozni egy-egy 

2 kisebb közösségi házat (250-300 m hasznosítható területtel), amely a napi programoknak helyszínt biztosít (iskolán kívüli 
foglalkozások magyar nyelven a gyerekkel, néptánc- és énekpróbák, különbözõ tanfolyamok), továbbá a tanároknak 
szolgálati lakásként is használható.

3. Szórványkollégium Csíkszeredában
Miért?  Moldvában nincsen egyetlen magyar tannyelvû középiskola sem. Csíkszereda átlagosan 150 km-re található a 
csángó falvaktól, itt jelenleg is 55 diákunk tanul különbözõ magyar tannyelvû középiskolákban. Szükséges volna egy 
szórványkollégium létrehozása, mert jelenleg nagyon zord és lepusztult körülmények közt laknak diákjaink (állami 
bentlakásban). A moldvai gyerekeknek szükségük van egy külön felzárkóztató programra és hétvégi nevelésre is. Azaz 
indokolt a székely gyerekekkel együtt iskoláztatni õket, de külön kollégiumban biztosítani a szállást, és a délutáni, hétvégi 
programot. Csíkszereda nagy elõnye, hogy a diákok választhatnak érdeklõdésük és képességeik szerint a különbözõ 
középiskolák közül, azaz magyarul tanulhatnak szakmákat, vagy elméleti líceumokba is járhatnak.
Mi szükséges? Tekintettel arra, hogy (a mi munkánk eredményeként is) minden évben nõ a magyarul továbbtanulni vágyó 
diákok száma, egy 130-150 férõhelyes szórványkollégiumot kell létrehoznunk, amelyben a diákok speciális felzárkóztató 
programban és a hétvégekre is kiterjedõ nevelésben részesülhetnek. Hosszútávú célunk a ma még nem létezõ moldvai 
csángó értelmiség megszületésének elõsegítése, akik a végzettségük megszerzése után Moldvába telepednek vissza. 
Ehhez elengedhetetlen elsõ lépés a legjobb diákjaink magyar nyelvû középfokú oktatásban való taníttatása. 

4. Kulturális központ Bákóban
Miért? Csángóföld központi városa Bákó. A várossal egyezõ nevû megyében levõ mintegy 100 moldvai csángó településrõl 
„minden út ide vezet”. Kétszázezres nagyváros, amelynek piacán gyakran hallunk magyar szót, még sincs a magyar 
kultúrának semmilyen intézményesített otthona ebben a városban. Fontos volna a népi kultúra ápolása mellett 
megjeleníteni ebben a régióban is olyan alapvetõ magyar kulturális intézményeket és értékeket, mint könyvtár, múzeumi 
szoba, a magyar kultúrát bemutató rendezvények (film, zene, mûvészetek stb.). Reményeink szerint egy ilyen központi 
intézmény megoldaná Szövetségünk székhelygondjait is.
Mi szükséges?  Bákóban egy olyan ingatlanra volna szükség, amely befogadja a Kulturális Központot és egyben a Moldvai 
Csángómagyarok Szövetségét is.

5. Vallási program
Miért? Jelenleg Csángóföldön (bár a moldvai csángók római katolikusok) nincs magyar nyelvû misézés, annak ellenére, 
hogy bizonyos településeken ezt évtizede kérik a hívõk. Sok településen a mai napig félnek kérni helyet a magyar 
imádságnak, énekeknek a templomban, az egyház (Iasi városában van a püspökség) pedig érezhetõen arra számít, hogy a 
nyelvi asszimiláció elõrehaladtával már nem lesz szükség magyarul szóló papra.
Mi szükséges? Egy olyan programot kell létrehoznunk, amely a hagyományosan erõss vallásos közösséget is 
felvilágosítja, és nyomást gyakorol az alapvetõ emberi jogok betartása érdekében. Egy ilyen program mûködtetéséhez 
elsõsorban személyzet és infrastruktúra kell.

Hegyeli Attila, MCSMSZ oktatási programfelelõs
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IV. Szeret menti Népdalvetélkedõ

Negyedik alkalommal rendezte meg az oktatási programban résztvevõ gyerekek 
népdalvetélkedõjét az MCSMSZ. A népviseletbe öltözött népes gyerekcsapat magyar- és 
énektanáraik kíséretében, hangos énekszóval vonult fel a lészpedi általános iskolától a 
helyi kultúrotthonig. A frissen felújított kultúrház nézõtere is hamar megtelt. Márton Attila 
lészpedi magyartanár, a vetélkedõ házigazdája nyitotta meg a rendezvényt, majd Hegyeli 
Attila, az oktatási program felelõse köszöntött mindenkit. Nyisztor Ilona, pusztinai ének- 
és néptánctanárnõ vezette a versenyt, biztatásai és dicséretei a kicsik körében bizony, 
elkeltek. A zsûrizést Kallós Zoltán Kossuth-díjas etnográfus vezette, õt három erdélyi 
énekszakos tanárnõ segítette a döntés meghozatalában: Gergely Simon Ibolya, Böjte 
Mária és Varga Viola. A szakértõ zsûri nyilván nemcsak a tehetséget, hanem a 
versenyzõk felkészültségét és repertoárjuk eredetiségét is figyelembe vette a díjazáskor. 
Az alsó tagozatos diákoknak öt, míg a felsõsöknek tíz moldvai népdalt kellett tudniuk 
ahhoz, hogy versenybe szállhassanak: ezekbõl egyet választhatott a versenyzõ, egyet 
pedig a zsûri jelölt meg. Az értékes díjakat idén a következõ diákok vehették át: 

I-IV. osztályosok: 

   -   I. díj Csorba Madalina Julianna - Lészped 
   -   II. díj Turbuc Antal - Magyarfalu 
   -   III. díj Kósferenc Julianna - Frumósza 

V-VIII. osztályosok: 

   -   I. díj Horvát Stefánia - Gajdár 
   -   II. díj Lackó Maricsika - Lábnik 
   -   III. díj Tamás Júlia Roxána - Pusztina

A vetélkedõ izgalmát sikerült a helyi gyerekcsapat "Lészpedi Guzsalyas" címû elõadásával oldani. Népdalokat, tréfás 
meséket és magyarórákon tanult verseket hallhattunk, majd a színes népviseletbe öltözött gyerekek rövid táncával 
zárult a bemutató. A rendezvény záró mozzanataként a Csíkszeredában továbbtanuló diákok közül idén a fiúk 
énekeit-meséit hallgathattuk meg. A korábbi évek gyõztese, Kovács Krisztián több balladát, míg Pusztinka Gyula 
meséket hozott a lészpedi közönségnek, a Sapientia EMTE diákja, a pusztinai származású Szénási Szilveszter meg 
népdalokkal örvendeztette a hallgatóságot.
A vetélkedõ során hangfelvételt is készítettünk, így hamarosan a legszebb énekeket CD-n fogjuk megjelentetni. 
Köszönjük meghívottjainknak, hogy jelenlétükkel megtisztelték rendezvényünket. Jelen volt Dr. Szabó Béla 
csíkszeredai magyar fõkonzul, Lászlófy Pál, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke, Haáz Sándor, 
a Szentegyházi Gyermekfilharmónia vezetõje, A Moldvai Magyar Oktatásért Alalpítvány és a Keresztszülõk 
Egyesületének vezetõi, ill. a keresztszülõk népes csapata. A helyi intézmények 
képviseletében körünkben üdvözölhettük Flenchea Valentin polgármester urat 
és Dogaru Silvestru megyei tanácsost is. Külön köszönet Ionita Monica 
iskolaigazgatónõnek, aki egész hétvégére rendelkezésünkre bocsátotta a 
szükséges tantermeket. Szokatlanul nyitott és pozitív hozzáállása példaértékû 
lehet a Bákó megyei oktatási intézmények vezetõi számára.
A népdalverseny elismertségét jelzi, hogy a ProTV román nyelvû kereskedelmi 
televíziós csatorna ismert riportere, Cristian Tabãrã félórás mûsort készített 
Lészpedrõl és a vetélkedõrõl. Köszönjük a Szülõföld Alap, a Communitas 
Alapítvány, az AMMOA, a KEMCSE, a Domokos Pál Péter Alapítvány, valamint 
Tündik Tamás keresztszülõ támogatását, segítségét.
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Fedezze fel Ön is Csángóföld szépségeit! 

Csodálatos természeti környezet, hangulatos falvak, egyedi népi építészeti emlékek, vendégszeretõ emberek, élõ 
néphagyományok várják a csángó falvakba látogatókat. Vendégeink betekintést nyerhetnek a moldvai katolikus magyar 

közösségek életébe. Lehetõségük nyílik a nyugodt, zavartalan pihenésre, de 
akik aktívabban szeretnék itt eltölteni szabadidejüket, azok is megtalálják a 
kedvükre való elfoglaltságot.
Itt a lehetõség, hogy civilizált körülmények között ismerkedjenek meg a 
nyelvújítás elõtti magyar beszéd szépségeivel, valamint az akkori értékek 
máig megõrzött formáival.
A moldvai falvak könnyen megközelíthetõek a Gyimesi, Ojtozi vagy a Békás-
szoros felõl. A legtöbb faluban szervezett programmal várják az odalátogatót. 
Egy hosszabb  utazással pedig még a moldvai kolostorvidék is 
meglátogatható. 

1. Csoportos csángóföldi utak

Ismét lehetõséget biztosítunk a kedves keresztszülõk számára, hogy csoportosan, szervezett 
út keretében látogathassák meg keresztgyermeküket. E közös utazásokon természetesen 
azok is részt vehetnek, kik még nem vállaltak keresztszülõséget. Újdonság, hogy a 
keresztszülõk és a 14 éven aluli fiatalok kedvezményt kapnak. Az utazásokat 18 fõs 
légkondicionált kisbusszal, utánfutóval, 16 utassal tervezzük.
Ellátás, szállás: Az erdélyi szálloda-jellegû szálláson vacsora és reggeli is lesz. Csángóföldön 
teljes ellátást biztosítunk félkomfortos, illetve komfort nélküli házakban, családoknál. (Több 
családnál folyik a fürdõszoba építés. Reméljük, hogy a fürdõszobák elkészülnek, és minden 
utasnak legalább félkomfortos szállást tudunk biztosítani.) 
Igény esetén megpróbáljuk megoldani, hogy saját keresztgyermekük családjánál szálljanak 
meg. A keresztgyerekeikhez a kisbusz szállítja majd a keresztszülõket.
A Vallási és Szociális Csoport célkitûzéseit erõsítve - terveink szerint - magyarországi vagy 
erdélyi katolikus pap magyar nyelvû szentmisét tart majd az erre lehetõséget biztosító moldvai település templomában.
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Sofõrök száma:

Útközbeni szállás:

Idõtartam:

Tervezett indulási idõ:

Részvételi díj (16 utas): 
Elõleg:

Max. létszám:

Kedvezmények: 

 a) Nonstop nappali út 

 2 sofõrrel

Útközben szállás nélkül

3 éjszaka/4 nap

május 23-26.

49 000 Ft
25 000 Ft

b) Nappali út

1 sofõrrel

Útközben Kolozsváron szállással

 5 éjszaka/6 nap

június 5-10.

56 000 Ft 
25 000 Ft

16 fõ

keresztgyerekenként 5.000 Ft,
8-14 év közötti gyereknek 50% a részvételi díjból

Jelentkezés és részletes tájékoztatás: 
- E-mailben: 
- Telefonon: 200-3369 vagy 20/804-3508
- Személyesen: február 9-én 14-17h között a Lónyai Gimnáziumban
- Részletek: honlapon.
Igény esetén, a jelentkezõk számától függõen, az itt meghirdetett utakon felül is szervezünk utazást.

Gyöngyössy Lajos alelnök

alelnok1@keresztszulok.hu

www.keresztszulok.hu 
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2. Faluturizmus

Lészpeden már öt éve fogadják szervezett formában a vendégeket a 
csángó családok. Nemrég kapcsolódott be a faluturizmusba Kostelek, 
Gajdár, Külsõrekecsin és Somoska is.
A legtöbb szálláshely fürdõszobával rendelkezik, de a nosztalgia 
kedvéért lehet mosdótálban is tisztálkodni. Minden házban még megvan 
a „szép szoba” mint a népi szõttesek apró múzeuma.
Szervezett mûsorral várjuk a kedves vendégeket, igény szerint akár 
közös ebéddel is tudunk szolgálni, ahol a gyerekek népviseletben 
szolgálnak fel, és a „taliga-kerék” kalácsot is megsütjük. Közben 
mesélünk a magyar oktatásról, Moldva múltjáról és jelenérõl, terveinkrõl. 

A csángók régi hagyományaival is megismertetjük az idelátogatókat, mesélünk a 
magyar emlékekrõl és az asszimiláció ma is megfigyelhetõ jeleirõl. 
A kirándulásokhoz idegenvezetõt is biztosítunk, sõt, idegenvezetõnk a csoportot már 
Kolozsváron várhatja.
A faluturizmus keretében egy nap költsége (szállás, teljes ellátás és hagyományõrzõ 
mûsor) 4.400,-Ft/fõ. Információ és jelentkezés a mattilat@yahoo.com címen.

Szeretettel, Márton Attila

3. Szálláslehetõség a Magyar Házakban
 

A Moldvát felfedezni vágyók számára ajánl szálláslehetõséget az MCSMSZ 2008. nyarán is. A házakban hideg-meleg 
víz, fürdõszoba, fõzési és mosási lehetõség van. A szálláshelyek igénybevétele az "A Moldvai Magyar Oktatásért 
Alapítvány" számlájára történõ adomány befizetésével lehetséges. További információ, idõpont-egyeztetés, 
jelentkezés a csangoszallas@yahoo.com e-mail címen! 

Frumósza: A Tázló-menti csángómagyar települések láncolatába tartozó 
Frumósza egyedi népi építészeti emlékeivel csalogatja a látogatót. A 
tornácos házak, jellegzetes kapuk végtelen sora elbûvölõ látnivalót kínál. 
Kirándulást tehetünk a közeli Tázló folyóhoz, vagy a színes 
hagyományokkal rendelkezõ Pusztina faluba. Férõhelyek: max. 8 fõ. 

Csík falu:  A varázs latos 
természeti környezetben, nagy 
erdõk között megbúvó apró falu 
egyedi hangulattal fogadja az idelátogatót. Különleges látnivalót kínálnak a 
faluban található hegyoldalba vájt pincék. A faluból gyalogosan 
megközelíthetõek a gazdag néphagyományokkal rendelkezõ 
Külsõrekecsin, Somoska és 
Klézse falvak. A szomszédos 
Berendfalva határában hajdani 
templom tornyának romjait 
találjuk. Férõhelyek: max. 12 fõ. 

Lábnyik: Lábnyik az egyik legkeletibb magyarlakta település, lakói 
emlékezetében és helyneveiben elevenen él a székely eredet. Elzártsága 
igazán nyugodt kikapcsolódást tesz lehetõvé az idelátogató számára. 
Gyalogosan kirándulás tehetõ a közeli Magyarfaluba. Férõhelyek: max. 5 fõ 
+ a tetõtérben max.30 fõ.
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KEMCSE közgyûlés

2007. november 10-én került sor az Egyesület elsõ évi rendes közgyûlésére 33 tag részvételével. A legfontosabb 
eseményekrõl címszavakban:

- Az elnökség tagjai egyenként beszámoltak az elmúlt egy évben végzett tevékenységükrõl. A közgyûlés 
elfogadta a 2007. évi pénzügyi beszámolót, valamint a jövõ évi pénzügyi tervet. 

- A Független Honvéd Hagyományõrzõ Szövetségtõl 50.000 Ft támogatást kapott az Egyesület mûködési 
költségekre. Ezúton is köszönjük! 

- Személyi változások is történtek az elnökségben: 
* A jelenlegi titkár, Ferkóné Pávai Réka örömteli családi okok miatt 
lemondott pozíciójáról. Helyére a közgyûlés Wagner Nórát 
választotta.

* Az Egyesület az egy évvel ezelõtt tervezett tevékenysége jelentõsen 
kibõvült, ezért a megnövekedett feladatok felelõsségteljes ellátása 
érdekében két további alelnökkel bõvült az elnökség: Lázárné Sereg 
Borbála a faluklubokért felelõs, Büttner Sarolta pedig a moldvai 
oktatási programmal, a tanárokkal, oktatási helyszínekkel tartja majd 
a kapcsolatot. 

* A bõvülésnek köszönhetõen az egyes feladatok, felelõsségi körök 
átszervezésre kerültek. 

- A 2008. évi tagdíj változatlanul 2.000 Ft, illetve 1.000 Ft lesz. 
- A közgyûlés egyhangú szavazatával támogatta a Vallási és Szociális Csoport munkáját és annak vezetõjét, 
Albertné Révay Ritát. 

Az eseményrõl készült jegyzõkönyvet és a módosított, egységes Alapszabályt elolvashatják a 
www.keresztszulok.hu honlapon.

Hegedûs Dóra elnök

Klubdélutánok

2006 decembere óta havi rendszerességgel szervezünk klubdélutánokat a keresztszülõk és érdeklõdõk számára. 2007 
szeptemberétõl minden klubot megtisztel egy-egy neves elõadó, aki néprajzi vagy éppen hitéleti szempontból segít 
közelebbrõl is megismerni a moldvai csángók életét, történelmét, szokásait.

A 2008. elsõ félévi klubok idõpontjai (minden hónap második szombatján 14-16h között): 
január 19., február 9., március 8., április 12., május 10., június 14. (júliusban és augusztusban 
nyári szünet). 
Helyszín: Háló Központ (V. ker. Ferenciek tere 7-8. „Kárpátia Udvar”, III. lph. II. em./9. ).

Az elmúlt hónapok vendégeirõl:
November:
A klubdélután elõadója ezúttal Jáki Sándor Teodóz, OSB atya volt. Népdalokkal, egyházi 
énekekkel fûszerezett elõadást hallhattunk Teodóz atyától a csángókról.  A jelenleg 78 éves 
Teodóz atya papként jár magyar testvéreink 
között magyar nyelvû miséhez juttatva õket, 
ugyanakkor meg is örökíti gyönyörû 
archaikus imádságaikat és népénekeiket.

December:
Szász Csilla tanárnõ vezetésével tizenöt külsõrekecsini és 
lujzikalagori csángó gyermektõl hallhattuk a Moldvában 
karácsonykor szokásos kórindákat, népi mondókákat és énekeket.
Erdélyi Zsuzsanna, a kiváló néprajztudós az archaikus imádságokról 
beszélt. A titokra, amely a moldvai magyarok megmaradását, hitben
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való hûségüket és kitartásukat és vonzóan gazdag kultúrájukat is megmagyarázza nekünk: a misztikus és a mágikus 
szféra adja meg a választ, amely az archaikus imádságokból árad.

2008. január:
Halász Péter néprajzkutató, a Magyar Mûvelõdési Intézet fõmunkatársa, kutató, több moldvai csángómagyarokról szóló 
könyv szerzõje vetített képes elõadást tartott. „Idestova negyven esztendeje gyûjtöm és kutatom a moldvai magyarok 
hagyományos mûveltségét, s eddig elsõsorban történeti, társadalom-néprajzi, gazdálkodási témakörökben, valamint 
népszokásokról közöltem cikkeket, tanulmányokat. Mindeközben számottevõ mennyiségû hiedelemanyagot is sikerült 
összegyûjtenem."

Faluklubok

2007 tavaszán kezdtük megalakítani a faluklubokat. Mik is ezek? Miért van rájuk szükség? Egy-egy falu keresztszülõit 
fogja össze a falugazda, akin keresztül szorosabb kapcsolat alakul ki az oktatási helyszínekkel. Jelenleg 11 falu 
büszkélkedhet falugazdával. Keresünk lelkes, szervezõkészséggel megáldott keresztszülõt Csíkszereda, Bákó, Buda, 
Diószeg, Nagypatak, Trunk, Somoska településekre. Célunk, hogy a falugazdák egymást segítsék ötleteikkel, osszák 
meg tapasztalataikat egymás között. Az internettel megvalósuló gyors tájékoztatást, levélváltást használtuk ki, amikor a 
karácsonyi csomagok szállítását szerveztük. A falugazdákat eddigi tapasztalatainkról, sikereinkrõl is így tájékoztattuk. 
Kaptam már visszajelzést, s most biztatok minden kedves keresztszülõt, falugazdát, ossza meg velem örömét, gondját, 
hogy az információ gyors áramlásával is segítségére legyünk a Moldvában folyó oktatásnak.

Lázárné Sereg Borbála alelnök
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Település
Kapcsolattartó

személy
E-mail Tel. szám

Csík
rozsaneve@t-email.hu

herpai.alinka@gmail.com
30/382-3563
20/327-4947

Dr. Lukácsi Margit
Herpai Alinka

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

Frumósza dr.feczko.gabor@mvhr.t-online.hu rendelõ:46/364-035 otthon: 46/422-130Dr. Feczkó Gábor

Gajdár elvira.biri@gmail.comBiri Elvira

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

20/569-5429

Erõs Ildikó

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

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

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

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

Lujzikalagor lajosvera@yahoo.co.ukLajos Veronika

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

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

20/342-7236

A faluklubok hírei

Külsõrekecsin:
- Mezõkövesden harmadik alkalommal szerveztük meg gyûjtésünket külsõrekecsini gyerekek részére. 
- Külsõrekecsinben a szövetség telket vásárolt, melyre felépülhetne a Gyermekek Háza. Építési tervvel, engedéllyel 
már rendelkeznek. Az anyagiak elõteremtése folyamatban van. Mezõkövesden a Szent István Katolikus Iskola 
tanulói papírgyûjtést szerveztek, melybõl a befolyt 270 ezer Ft-ot a Gyermekek Háza építésére továbbították. Akik 
segíteni szeretnének bármiféle felajánlással, ötlettel, elérhetõségüket adják meg a következõ címre: 

vagy , illetve az alábbi telefonszámra: 30/4566-304. 

Köszönettel, Lázárné Sereg Borbála alelnök

alelnok3@keresztszulok.hu komatarsak@gmail.com
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Magyarfalu:
- Sikerült összegyûjtenünk a szükséges összeget, hogy a magyar tanterembe bevezethessük az internetet. Mihelyt 

sikerül ezt mûszakilag is megoldani, hírül adjuk.
- Hódmezõvásárhely városi tanácsa 1.000.000 Ft-ot szavazott meg a Gyerekek Háza céljára. 
- Hayde Tibor úr vezetésével pedig elkészültek a tervek, amelyek hamarosan felkerülnek a www.csango.ro oldalra is. 
- A Külügyminisztérium 2.000.000 Ft-tal támogatja a Gyerekek Háza felújítását! 
- Karácsonykor: a gyerekek nem maradtak csomag nélkül, mindenkinek sikerült szert tennie angyal fiára.

Az adakozók elõtti hódolattal és az Önök elõtti tisztelettel,

Balázs Tivadar  

Lészped:
Szeretettel várom a 7 faluklub-tagunkhoz a többi, mintegy 40 lészpedi keresztszülõ közül azok jelentkezését, akiknek 
idejük, lehetõségük és kedvük van a munkában részt venni, és szeretnének közvetlen információkhoz hozzájutni.
Szívesen vesszük az anyagi vagy tárgyi segítséget is, de a szponzorok felkutatása egy-egy nagyobb feladathoz szintén 
komoly segítség lenne. Szeretnénk összehangolni a keresztszülõk lészpedi egyéni útjait is.
A jelenlegi szükségletek két dologra irányulnak:

- Internetes kapcsolat kiépítéséhez (kb. 35 eFt) és a havi elõfizetési díj 
(kb. 7 eFt) fizetéséhez anyagi segítség kellene. 

- Az elõadásokhoz a népviseleti ruhák megvarratásához szintén 
anyagi segítség szükséges (fiúknál 10.000, lányoknál 20.000 
Ft/ruha).

Mindkét esetben támogatók felkutatása is fontos lenne.
Végül az egyéni és a közös munka eredményei közül néhány:

- A nyári csángóföldi látogatás részvevõi Lészpeden lesznek 
elszálásolva.

- Fürdõszoba létesítéséhez adtunk pénzbeli segítséget és 
burkolóanyagot. A lészpedi gyerekek egy csoportjának 2008. évi 
magyarországi nyaraltatásához a Baksza házaspár öt jótékonysági 
rendezvényt szervezett. 

- Szeptemberben a lészpedi magyarórákhoz füzeteket, írószereket és az oktatáshoz kapcsolható könyvet és CD-t 
küldtünk.

Üdvözlettel és köszönettel a közös munka reményében: 

Gyöngyössy Lajos alelnök

Frumósza:
- Tavaly augusztusban és szeptemberben gyûjtést szerveztünk egy szerencsétlen sorsú család leégett házának 

újjáépítéséhez.
- Gecse Mária keresztszülõ társunk felajánlása révén 2 db komplett, nagyteljesítményû számítógépet és egy 

nyomtatót szállítottunk ki Frumószára október végén. Utunk alkalmával tankönyveket és csomagokat is vittünk 
ajándékba. 

- Elkezdtük megszervezni a gyerekek nyári, miskolci drámatáborát és a nyirádi napközis táboroztatást. 
- Õsszel beindítjuk Miskolcon az iskolát kitûnõ eredménnyel záró, vállalkozó szellemû moldvai csángó magyar 

gyermekek számára a nulladik éves nyelvi és tantárgyi felzárkóztatót. Ezzel lehetõvé kívánjuk tenni a magyarországi 
felsõfokú tanulmányaikat. Hosszútávú segítséget az jelentene, ha saját - Moldvába visszatelepülõ - értelmiséget 
(tanár, orvos, lelkész) tudnánk kinevelni. Nagy Béla miskolci keresztszülõ társam és barátai, valamint segítõkész 
keresztszülõk vállalnák a gyerekek teljes ellátását. Ez a program túlmutat Frumósza határain. A 18 moldvai falu 
legtehetségesebb gyermekeit szeretnénk fogadni. 

-  Az utóbbi néhány hónapban négy új támogatót sikerült bevonnom a keresztszülõ programba.
Ezúton kérek minden keresztszülõt, hogy támogassa ötleteivel, természetbeni, vagy anyagi segítséggel célkitûzéseinket. 
A további eredményes munka reményében, tisztelettel: 

dr. Feczkó Gábor

www.felemelokapcsolatok.hu 



A Vallási és Szociális Csoport beszámolója

A szeptemberi klubdélutánon alakult meg a csoport: jelenleg nyolcan dolgozunk együtt, de pártoló tagként vannak 
többen is, akik imával, könyvgyûjtéssel vagy más módon segítik a munkánkat. Vannak közöttünk evangélikusok, 
unitáriusok, reformátusok és katolikusok.
Eddigi eredményeink 
1.) Vallási téren: 
Az eddigi három hónap során igyekeztünk újabb kapcsolatokat létesíteni és erõsíteni. Nyisztor Tinka, az MCSMSZ 
vallási felelõse megerõsített bennünket abban, hogy a munkánkra szükség van. (Kérésére a pusztinai öregek 
karácsonyára pénzt is küldtünk. Találkoztunk Koncz Andrással, a HÁLÓ Katolikus Közösség igazgatójával is, aki 
készségesen felajánlotta esetleges jövõbeli együttmûködését. Jáki Sándor Teodóz bencés atyával többször is 

tárgyaltunk. Bocsa József atya, a váci Piarista templomigazgatóság 
rendházfõnöke is fogadott minket október 27-én, az anyaországi és a 
kisebbségben élõ magyarok közötti kiengesztelõdési imatalálkozón. 
Közbenjárására a határon átívelõ rózsafüzér-társulat is imádkozik 
csángó testvéreinkért:  
A decemberi konkrét imaszándék a következõ volt: "...gyümölcse 
lehessen, hogy csángó magyar testvéreink is végre magyarul 
mutathassák be Szentmiséiket, és magyarul végezhessék el 
szentgyónásaikat..." Találkoztunk Kónya Attila atyával is, a Szent 
István bazilika káplánjával. Hálaadó szentmisét is befizettünk a 
zarándoklat sikeres befejezésének féléves évfordulója alkalmából 

december 16-án, valamint csángó testvéreinkért, papjaikért és segítõikért is.
2.) Szociális téren: 
Keresztszülõként szeretnénk minden segítséget megadni a gyerekek testi-lelki egészsége érdekében: szeretettel, 
türelemmel, viszonzásvárás nélkül, hogy érezzék: ránk számíthatnak. Megpróbáljuk megkeresni és összefogni 
mindazokat a jó szándékú embereket (nézeteik és vallási felekezetükre való tekintet nélkül), akik tudnak valami jót 
tenni a mélyen hívõ katolikus csángók megsegítése érdekében, az MCSMSZ-szel szorosan együttmûködve: 
Keresünk segítõket az alábbi területekre: 

- helyszíni állapotfelmérés és beszélgetés (fogorvos, nõgyógyász, hittanár, stb.) 
- adományozó vagy szponzor felkutatása (fogkefe, fogkrém, egészségügyi eszközök, pénz, autó stb.) 
- könyvek, kazetták gyûjtése (Ablak-zsiráf, Zengõ ÁBC, mese-kazetták, tanítási segédanyagok stb.) 
- imaháttér (papok, hívõk, rózsafüzér-társulatok, imaközösségek stb.) 

A 2008. évrõl és a jövõre vonatkozó terveinkrõl
Fontos feladatunk megkezdeni a moldvai oktatási helyszíneken a gyerekeknek és igény esetén a 
felnõtteknek is a magyarnyelvû liturgia megismertetését. Ehhez a feladathoz várunk a hitéletben 
jártas jelentkezõket és az anyagi hátteret biztosító szponzorokat. Csoportunk vallási és szociális 
téren az eddigieken túl segíteni szeretne a hátrányosabb helyzetû, még nem keresztszülõs 
csángómagyar gyerekekért pl. a nyári szünidõben. Szeretnénk továbbá felvenni, illetve erõsíteni a 
hazánkban élõ csángó testvéreinkkel, mûvészeikkel is a kapcsolatot, hogy a legmegfelelõbb 
lépéseket tehessük az érdekükben.  
Továbbra is hiszünk abban, hogy van okunk reményre a jövõben is. Egyre többen fogjuk 
meghallani Duma-István András klézsei csángó költõ kiáltását: „Ha nem tü, Kárpátok, ketté 
szakagyatok, / Münköt Moldovába, veszni ne hagyatok!” 
Hálásan köszönjük az eddigi támogatásokat. Reméljük, hogy 2008-ban is érkeznek majd további 
felajánlások, és a tárgyalásaink is meghozzák majd a gyümölcsüket. Áldott és sikeres új esztendõt 
kívánunk Csángó Testvéreinknek és a Segítõiknek is!

Albertné Révay Rita vallási és szociális felelõs 
 e-mail: 
 tel.: 20/ 9899-880

 http://www.eucharisztia.hu/contact.html.

vallas@keresztszulok.hu 
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Könyv jelent meg a zarándoklatról

Megjelent Zarándoklat a moldvai magyar miséért címû könyvem. Az írás moldvai csángómagyar testvéreink magyar nyelvû 
vallásgyakorlásáért indított zarándoklatunk krónikája, egyszerre útleírás, imádságos könyv 
és történetírás, ugyanakkor helyt ad több, eltérõ véleménynek is. Számokban összefoglalva 
a mû 1 cél, 2 kerék, 45 nap, 370 település, 1000 csatlakozó, 4000 km, 6 püspök, 3 defekt, 
néhány õsz hajszál és számtalan verejtékcsepp története 160 oldalon. A könyv ára az 
újévben is csak 1800 Ft 2500 Ft helyett. A könyvet postai utánvéttel megrendelheti a 

e-mail címen.
A zarándoklat véget ért, de a moldvai magyar miséért folytatott küzdelem tovább tart. Ennek 
keretében olvasó-író találkozókat szervezünk országszerte és a határon túl. Néhány az 
eddigi helyszínek közül: Mezõkövesd, Tapolca, Göd, Szombathely, Mohács, Harkány, Pécs, 
Csíkszereda, Csángó Karácsony az Almássy téren, TF-esték. A moldvai magyar miséért is 
indított zarándoklat Önhöz megérkezhet. Moldvai táncházzal és fotókiállítással egybekötött 
olvasó-író találkozó megszervezésével Ön is segítheti moldvai csángómagyar 
testvéreinket, hogy több évszázados hiábavaló harcuk után a XXI. században végre 
anyanyelvükön dicsérhessék Istent templomaikban. Ha találkozót szervezne saját 

közösségében, kérjük, jelezze szándékát a  e-mail címen vagy a 06/70-771-9767-es telefonszámon. 
Isten megáldja!

Ferkó Zoltán

ferkozoltan@post.com 

 ferkozoltan@post.com

 XII. Csángó Bál

A Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány és a Moldvahon Csángó Kulturális Egyesület 
2008. február 2-án (szombaton) este tizenkettedik alkalommal rendezi meg a "Csángó Bált" a 
budapesti Petõfi Csarnokban. A XII. Csángó Bál fõvédnöke Dr. Sólyom László, a Magyar 
Köztársaság elnöke, aki a rendezvényen megnyitóbeszédet mond. A szervezõk a moldvai 
magyarság létét alapjaiban fenyegetõ kedvezõtlen társadalmi és gazdasági folyamatokra 
kívánják felhívni a közvélemény figyelmét, és igyekeznek támogatókat nyerni a csángó 
magyarság megmaradását, illetve felemelkedését célzó erõfeszítésekhez. A rendezvény 
alapvetõ célja a moldvai és a gyimesi csángó magyarok rendkívül régies és páratlanul gazdag 
népmûvészetének és hagyományainak bemutatása a hazai és a nemzetközi közönség 
számára. A mûsort követõ, hajnalig tartó táncház alkalmat teremt, hogy a nézõközönség is 
tevékeny részesévé válhasson e hagyományoknak. Emellett bemutatjuk Petrás Mária 
keramikus, alkotásait, valamint a katolikus moldvai magyarok középkori emlékeit bemutató 
képeket.
Bõvebb információ: www.prominoritate.hu/ren_csa.html

Elérhetõségek

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

Tel/Fax: +40-234/543-886, Web: www.csango.ro, E-mail: kontakt@csango.ro
Pénzintézet: Raiffeisen Bank Suc. Bacãu, RO 600045-Bacau, Str. Dumbrava Roºie nr. 2., Swift-kód: RZBRROBU,  

Lej (ROL) számlaszám: RO57RZBR0000060006776563 - Forint (HUF) számlaszám: RO54RZBR0000060006776617

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

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

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

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

Jelmagyarázat - Legendã:

Északi csángók - Ceangãii de nord

Déli csángók - Ceangãii de sud
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Localitãþile cu populaþie ceangãu-maghiare

Sate în curs de românizare

Klézse Buda

Kostelek

Gyimesi csángók
Ceangãi din zona Ghimeºului

Lészped Oktatási helyszín
Localitate unde se predã lb. maghiarã
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