VENDÉGEKET HOZTAK A LEGKELETIBB MAGYAR TELEPÜLÉSRŐL
A már 6 éve a moldvai csángómagyarokért és kultúrájuk megismertetéséért munkálkodó
Petrás Incze János Kulturális Egyesület szervezte 14 fős csapat 2007.július 30-án indult el
Moldvába. Augusztus 7-én kedden hajnalban, illetve reggel érkeztek haza a moldvai
Külsőrekecsini Faluhétről és a Magyarfalusi Napokról, amelyekre meghívást kaptak és a
programjaikból részt is vállaltak. ( www.csango.ro ) A legnagyobb sikert, különösen a
gyermekek körében, az Egri Vitézlő Oskola tagjai aratták.
Tudnivaló, hogy Magyarfalu a legkeletibb magyar település, több mint 800 km-re Egertől,
ahol még mindenki nagyon szépen beszéli a magyar nyelv archaikus változatát! Sajnos, a
gyermekek maguk között, már többnyire románul beszélnek,
Klézsén Duma Andrást, a Szeret-Klézse Alapítvány ( www.klezse.atw.hu )elnökét is
meglátogatták a Magyar Házban, aki Egernek régi ismerőse. 2001-ben őt és az Én országom
Moldova című verseskötetét az egyesület mutatta be először Egerben az F. Molnár Gabriella
szervezte Rajeczki Benjámin centenárium alkalmából. 2006 decemberében ismét az egyesület
és a város vendége volt, akkor a Csángó mitológia című könyvét ismerhették meg az
érdeklődők.
Fia, Máriusz az egyesület, a Szent Lőrinc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi
Szakközépiskola és a Bornemissza Gergely Ipari Szakképző Intézet (Elek Elemér
igazgatósága alatt) támogatásával egy évig a városunkban tanult.
A hazatérők magukkal hozták ötödik anyanyelvi táborukba azokat a magyarfalusi
gyermekeket, akik magyar nyelvet tanulnak a Moldvai Csángómagyar Szövetség
szervezésében. Kísérőik, az oroszhegyi Kovács Melánia magyar-néprajz szakos tanárnő, aki
szakmai érvényesülését háttérbe szorítva már két éve tanít Magyarfaluban és Buda Robi
édesanyja, a magyarfalusi népdalkör pacsirtája, Buda Ilona.
A tábort az egyesület a hevesi Eötvös József Középiskolába szervezte az intézmény és a
hevesi kollégáik támogatásával 2007. augusztus 6-14. között.(A korábbi években egri-hevesi
helyszínnel zajlottak a táborok).
Az utaztatás majdnem teljes egészében civil személyek jóvoltából valósult meg: Bogdán
Tibor – a Máltai Szeretetszolgálat csángó koordinátora, Molnár László (VESZ Eger), Both
Éva vállalkozók , Szikra István képviselő és egyesület tagjai: dr. v. Szirmay László
professzor, dr. Vincze Zsuzsanna hevesi családorvos, Kiss Imréné - Viktória
Ruhaszalon,Takács István elnökségi tag és Mag Lászlóné elnök segítségével.
6 személyautó, bérelt mikrobusz, a MATASZ Heves Megyei Szervezetének és az Egri Vitézlő
Oskolának a képviselője hozta a moldvai csángómagyar gyermekeket Hevesre.
Az Eötvös József Középiskola a tábor helyét és a kedvezményes étkezést biztosítja. A
hevesiek által szervezett programok nagyon változatosak. Kirándulnak az erdőtelki
arborétumba, találkoznak a helyi egyházközség tagjaival és azok gyermekeivel, látogatást
tesznek a Gofri Üzembe, a Tarnamérai Rendőrmúzeumba, a helyi Háziipari Szövetkezetbe.
Strandolás, lovaglás, bográcsolás, műsoros bemutató teszi színessé ott tartózkodásukat. Részt
vesznek a szerdai erdőtelki és a helyi vasárnapi misén. Minden reggel áhítatot tart számukra
Zoli atya, a káplán. Számukra ez nagyon fontos, mert a csángók mélységesen vallásos
népcsoport.
A helyi programokat hevesi vállalkozók, és az iskola igazgatója , tanárai, alkalmazottai
finanszírozzák, akik a következők: Grimplinyi Sándor, Berki Bertalan személyszállító
vállalkozó, az erdőtelki Zsarátnok Polgári Kör,az Erdőtelki Egyházközség, a Hevesi Katolikus
Egyházközség, a Hevesi Református Egyházközség, a
Politel Kft., a Magiszter
Könyvesbolt, a Jászszentandrási Strandfürdő, a Tarnamérai Strandfürdő, Kakuk Sándor
vállalkozó, Kiss József őstermelő, Kő Pál szobrász, Kerek László ny. igazgató, Fodor Endre
ny. igazgatóhelyettes, Svoóbné Lénárt Ágnes igazgató.
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A táborvezető és segítői: Együd László, Szabó Erika, Farkas Gyuláné, Szilákné Balajti
Katalin, Barna András, Gombos Istvánné és dr.Morvai István gyermekorvos.
Augusztus 11-én, szombaton, Egerben a polgármester fogadja őket a Városházán,
strandolnak, a Vörösrák Étteremben ebédelnek, várost néznek, sétát tesznek az egri várban,
megnézik a múzeumot és a kazamatákat , bográcsgulyásra látja vendégül őket az Egri Vitézlő
Oskola, este megnézik az Egri Csillagok musicalt.
A Vörösrák Étterem (Molnár- Both Kft.),az Egri Vitézlő Oskola, a Vármúzeum, az Agria
Nyári Játékok Kft., az Egertermál Kft. és dr.v. Szirmay László professzor látja vendégül őket.
Eger városa felvette a kapcsolatot Külsőrekecsinnel, Magyarfaluval és az
egyesület partnerével, a Moldvai Csángómagyar Szövetséggel ( www.csango.ro ) azáltal,hogy
dekoratív kiállítású levélben köszöntötte a települések
polgármestereit az ünnepnapok alkalmából, illetve a szervezet elnökét. Ajándékul
szóróanyagot kaptak a városról a Tourinform jóvoltából, valamint DVD-n megkapták a várost
ismertető fotókat és az Egri csillagok című filmet.
A Magyarfalusi Napokon két meglepő élményben volt részük:
1.A csángó esküvőn (nuntában) a templomban a fiatal párt a magyarfalusi, most Velencében
tanuló fiatal pap, Pogár Róbert adta össze és magyarul(!!)
szólt a magyar vendégekhez,hogy a román nyelvű szertartás mondanivalóját összefoglalja. A
csángók a 90-es évek eleje óta harcolnak a magyar anyanyelvű miséért. A közelmúltban
éppen ezért járt egy küldöttség a Vatikánban.
2. Az alpolgármester úr Habis László egri polgármester levelét az ünnepség alkalmából
felállított színpadon megköszönte és választ ígért. Helyeselte, hogy segítünk megőrizni a
magyarfalusiaknak az anyanyelvüket, tradíciójukat. Erre biztatta a egybegyűlt ünneplő
közönséget is. Ilyen kijelentés Bogdán Tibor szerint még soha nem hangzott el
Magyarfaluban előljárók részéről, de még Moldvában sem!
Mindkét román nemzetiségű polgármester nagyon köszönte a levelet, az ajándékot és igen
szívélyes, barátságos volt.
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