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A moldvai magyarok értékeit játékos formában bemutató Naputánjáró társasjáték, a világ első csángó tár-
sasjátéka elérte a célját. Dr.Iancu Laura néprajzkutató tudományos közreműködésével és Albert Zoltán Máté 
történész-hallgató ötletére és kivitelezésében, sok segítővel, honorárium nélkül készült el 500 példányban, 
és mind el is fogyott. Igazi szeretet-játék lett. Itt élő csángó diákoknak és családoknak ajándékba adtuk, 
minden moldvai oktatási helyszínre és ötven hazai iskolába is eljuttattuk ingyenesen a társasjáték egy-egy 
példányát, adományoknak köszönhetően. Nagy örömmel fogadták mindenütt. Köszönjük a szerzőknek, a 
segítőiknek, minden vásárlónak és adományozónak!
Mit is jelent a NAPUTÁNJÁRÓ szó? Egy moldvai faluban, Somoskában így mondják a NAPRAFORGÓt. Ezt a 
szimbolikus, játékos szót választotta a szerző is a társasjáték nevének. A keresztszülők 2011 májusában a 
közgyűlésünk után ismerhették meg a játék prototípusát, amely az Egyesületünk vallási és hagyományőrzési 
munkacsoportja aktív közreműködésével készült, aztán Karácsonyra már meg is jelent. Itt tanuló csángó di-
ákoknak és itt élő csángó családoknak adtuk ajándékba Karácsonyra, és a vásárlók is megvehették. Elkerült 
sok iskolába és családokhoz itthon és Moldvában, de Amerikába, Finnországba és más helyekre is eljutott, 
hogy elvigye a világ legárvább magyarjainak hírét, és róluk az ismereteket játékos formában, a nagyvilágba. 
Köszönjük minden vásárlónak!

Két év alatt valamennyi példány elfogyott, hála az adományozóknak is, különösen az AMMOÁ-nak, akik 
minden egyes moldvai oktatási helyszínre 2-2 játékot küldtek, valamint Kövér László házelnök úrnak, aki-
nek köszönhetően egy sikeres pályázatunk kapcsán 50 játékot adhattunk hazánk iskoláiba: Budapestre, 
Bakonyszentlászlóra, Budakeszire, Ceglédre, Erdőkertesre, Gödöllőre, Debrecenbe, Győrbe, Kecskemétre, 
Komáromba, Lakitelekre, Mezőkövesdre, Nagykanizsára, Nagykőrösre, Nyíregyházára, Pannonhalmára, 
Sukoróra, Szegedre, Székesfehérvárra, Szentendrére, Vácra. Olyan általános iskolákba adtuk, ahova az aktív 
keresztszülők a legjobbnak látták, ahol a gyerekek a legjobban örülhetnek nekik, és a napközifoglalkozások 
során leginkább használhatják. Minden iskolába személyesen vittük el, és az igazgatókkal, képviselőkkel 
elbeszélgetve adtuk át. Reméljük, hogy a jövőben a moldvai és a hazai iskolák között szorosabb kapcsolat 
alakulhat ki majd ennek kapcsán is.
A játékról bővebben olvashatunk cikkeket többek között a Naputánjáró hírlevél 2012. januári számában, 
a Csángó tükör 2012. 28. számában, az Otthonunk Szentendre című lap 2013 .(5.évf.) 4. számában, a 8-9. 
oldalon, amelyet alább teljes terjedelmében közlünk, valamint a honlapunkon az alábbi linkeken:
az első híradás ( http://www.keresztszulok.hu/a-vilag-elso-csango-tarsasjateka-a-kozgyulesen.html ),
hogyan készült a nyomdában ( http://www.keresztszulok.hu/keszul-a-csango-tarsasjatek-godollon ),
a szórólap ( http://www.keresztszulok.hu/csango_tarsasjatek.html ),



látható volt a Duna TV-ben is: ( http://www.anyanyelvapolo.hu/index.php?olvas=hirek&hir=231 ) és
( http://www.rmpsz.ro/web2/index.php/oktatas/tanarok/11-oktatasi-helyszinek/142-naputanjaro-
tarsasjatek-a-duna-tv-ben ),
a Családi társasjáték-klubban ( http://www.homoludens.hu/node/30855 ),
a plakát leírása az OSZK-ban ( http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/3442754 ),
Erdélyben a 8. és 9. EMI-táborban is játszottak vele: http://www.rmpsz.ro/web2/index.php/oktatas/
tanarok/11-oktatasi-helyszinek/128-a-8-emi-taborban-sikere-volt-a-naputanjaro-tarsasjateknak és http://
www.emitabor.hu/erdely/?o=3&sator=9
Végül egy érdekesség: Alba Regia Táncegyüttes előadásában – Naputánjárók (ők is ezt a nevet választották): 
( http://www.youtube.com/watch?v=KlRue1zKNvw )
Ígéretünkhöz híven, a szerző, Albert Zoltán Máté és a segítői kérésére az előállítási költségek levonása után 
maradó bevételt a moldvai magyar diákok továbbtanulásának ösztönzésére és a készülő Csángó Legendá-
rium megjelentetésének előmozdítására adjuk át most Karácsonykor a legjobban tanuló diákoknak és a 
Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturális Egyesület képviselőinek, akik a Csángó legendárium szerkesztési 
munkálatait fogják össze.
Hálásan köszönöm még egyszer mindenkinek, akik ebben a nagyszerű célkitűzésben részt vettek: a szerzők-
nek, a segítőiknek, az előállítóknak, minden közreműködőnek, támogatónak valamint nem utolsósorban 
minden egyes vásárlónak is, akikkel együtt egy pici jót tehettünk a moldvai magyarokért. Ezzel a „csángós“ 
köszönéssel teszem ezt: ISTEN FIZESSE!
2013. szeptember 12.
Albertné Révay Rita,
a KEMCSE vallási és hagyományőrzési felelőse

Egy Különleges Adomány: csángó társasjáték magyar iskoláknak!



A Keresztszülők A Moldvai Csángómagyarokért Egyesület nevében Jolanda Willemse, az egyesület alelnöke 
a moldvai csángók világát bemutató társasjátékokkal ajándékozott meg több általános iskolát Szentendrén. 
Az ajándék nemcsak Szentendrére, hanem az ország különböző helyein lévő 50 iskolába is eljutott.
A célunk az, hogy a társasjátékokat a hazai iskolai és napközi foglalkozások keretében és a táborokban is 
tudják majd használni a diákok. Ezáltal szeretnénk felkelteni a gyerekek és tanáraik érdeklődését a csán-
gó-magyarok iránt. A társasjáték Albert Zoltán Máté ötlete, munkája alapján, Iancu Laura költő és néprajz-
kutató, valamint sok önkéntes segitő közreműködésével született meg. A világ első csángó társasjátéka a 
„Naputánjáró” nevet kapta és Lakatos Demeter csángó költő születésének 100. évfordulójára jelent meg. 
Játékos formában történelmi, földrajzi, irodalmi, néprajzi stb. ismereteket ad a csángó kultúráról.

A szentendrei iskolákban nagy örömmel fogadták az ajándékokat. Bizunk abban, hogy a társasjáték segiti a 
kapcsolatok kialakitásában a hazai iskolákat valamelyik moldvai iskolával, s megismerteti a magyarországi 
diákokkal a magyar nemzet legárvább, leghűségesebb magyarjainak kincseit és kulturáját. Mindazt, amit 
valóban érdemes megtennünk, másokért, tesszük.
Köszönettel
Jolanda Willemse 
KEMCSE-Alelnök






