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HEVES
„A legkeletibb, Egertől több mint nyolcszáz kilométerre fekvő magyar településről, a
moldvai Magyarfaluról érkeztek az elmúlt napokban gyermekek Heves városába, illetve
a megyeszékhelyre. A moldvai csángómagyarokért és kultúrájuk megismertetéséért
immár hat éve munkálkodó Petrás Incze János Kulturális Egyesület tizennégy fős
csapata július végén indult el Romániába - tudtuk meg Mag Lászlóné elnöktől.
Augusztus 7-én érkeztek haza a Külsőrekecsini Faluhétről és a Magyarfalusi Napokról,
amelyeknek programjaiból - az Egri Vitézlő Oskola tagjaival együtt - maguk is részt vállaltak.
Elhozták ötödik anyanyelvi táborukba azokat a magyarfalusi gyerekeket, akik magyar nyelvet
tanulnak a Moldvai Csángómagyar Szövetség szervezésében. A tábornak a hevesi Eötvös
József Középiskola adott otthont. A tizennyolc gyermek megfordult egyebek mellett az
erdőtelki arborétumban, a tarnamérai rendőrmúzeumban, a Hevesi Háziipari Szövetkezetnél,
miséken vettek részt. Az ifjú táborlakók múlt szombaton Egerben jártak, ahol a Városházán
fogadta őket Habis László polgármester. Felkeresték a várat, a kazamatákat, megnézhették az
Egri csillagok című musicalt. A kis vendégek kedden utaznak haza Moldvába.”
( Heves Megyei Hírlap 2007.08.13.)
Az utaztatás Csángóföldre és vissza majdnem teljes egészében civil személyek és szervezetek
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 és a korondi
székhelyű Csavargó Trans – mint évek óta mindig - vállalta kedvezményesen (de így is
jelentős összegért ) a hazaszállításukat. Ezt kölcsönből fizette ki az egyesület.
Az egri Sony Márkabolt vezetője Kakuk Imre és Illyés László az események megörökítéséhez
szükséges feltételeket biztosította.
Az Eötvös József Középiskola a tábor helyét és a kedvezményes étkezést biztosította. A
hevesi egyesületi tagok által szervezett programok nagyon változatosak voltak, mint az előző
évek során mindig. Kirándultak az erdőtelki arborétumba, találkoztak a helyi egyházközség
plébánosával, az egyházközség és a Zsarátnok Polgári Kör tagjaival, gyermekeivel, akik
vendégül látták őket. Vendéglátóikkal közös misén vettek részt a gyermekek és kísérőik.
Látogatást tettek a hevesi Jagdfeld Hungária Kft. gofrit gyártó üzemébe, ahol kedvükre
fogyaszthattak a gyermekek a kedvelt csemegéből és még haza is vihettek belőle a tulajdonos
és Brassai Sándor üzemvezető jóvoltából. A Tarnamérai Rendőrmúzeumba ebben az évben
nem sikerült bejutniuk, de most sem maradt el a helyi Háziipari Szövetkezet munkájának
megismerése. Az idén meghívta őket a városi múzeum helytörténeti táborának foglalkozására
Gyimesiné Gömöri Ilona múzeumigazgató, ahol a helybéli gyerekekkel barátkozhattak
Strandoltak Jászszentandráson és Tarnamérán, kézműves foglalkozást tartottak számukra
péntek délután a középiskolában. Részt vettek a helyi vasárnapi misén, és a délelőttöt a
Katolikus Egyházközség tagjaival töltötték A hét minden reggelén áhítatot tartott számukra
Zoli atya, a káplán. Számukra ez nagyon fontos volt, mert tudvalevő, hogy a csángók
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mélységesen vallásos népcsoport. A hazaérkező gyerekektől Becze Péter plébános úr – aki a
legfőbb tekintély a faluban-, először majd azt kérdezi meg, hogy voltak–e misén. Neve után
ítélve ő maga is magyar, de nem szólal meg magyarul sem a templomban, sem máshol.
Vasárnap vendégek voltak Kakuk Sándor Lovasudvarában, ahol megnézhették szép lovait és
valamennyien élvezhették a lovaglás örömeit. Este bográcsgulyást főztek a kis vendégeknek
és a támogatóknak vendéglátóik az intézmény udvarán, ők pedig temperamentumos dalostáncos műsorukkal mutatták be azt, hogy ők is magyarok, ha távolra szakadtak is tőlünk. A
talpalávalót a neves népzenész Dsupin Pál és Vámosi László húzták Hétfőn, búcsúzóul, az
egyesület elnöke átadta a berlini Erich Schwerdtner játék-ajándékát, Guba Zsuzsanna
vállalkozó (Poliker Kft.) pedig a gyermekeknek méretre szabott pólókat adományozott
„Anyanyelvi tábor Heves 2007” felirattal. A maradék pénzből útravaló ajándék-csomagocskát
készítettek számukra. Elutazásuk előestéjén még átvehették a hevesiektől a ruha-adományokat
és az egyesület egri tagjának, az informatikus Kassai Jánosnak az ajándékát, a három
számítógépet. A hevesiek ezt kiegészítették egy monitorral és három „egérrel”. Ezzel
összesen négy számítógépet kaptak. Az elsőt, az elnök ajándékát, a Moldvába induló csoport
vitte magával.
A helyi programokat és az élelmezés kiegészítését pénzzel, gyümölcsökkel, ínyencségekkel,
szállítással hevesi vállalkozók és az iskola igazgatója, tanárai, alkalmazottai finanszírozták,
akik a következők: Grimplinyi Sándor, Berki Bertalan személyszállító vállalkozók, az
erdőtelki Zsarátnok Polgári Kör, az Erdőtelki Egyházközség, a Hevesi Katolikus
Egyházközség, a Hevesi Református Egyházközség Mészáros Ildikó tiszteletes
közreműködésével, a Politel Kft., a Magiszter Könyvesbolt, a Jégvirág Fagyizó, HajdúhúsPély, a Jászszentandrási Strandfürdő, a Tarnamérai Strandfürdő, Kakuk Sándor vállalkozó,
Kiss József őstermelő, Kurcz László, Hanzó Sándor, Bányai Ilona, Fehér Attila vállalkozó,
Kő Pál szobrász, Kerek László ny. igazgató, Fodor Endre ny. igazgatóhelyettes, Svoóbné
Lénárt Ágnes igazgató.
A táborvezetést Együd László testnevelő tanár vállalta. Segítői: a felesége, aki gyermekeikkel
együtt szinte mindenütt ott volt, Szabó Erika, Farkas Gyuláné, Barna András, Ballagó János,
Király Ferencné, Páriné Berecz Etelka, Bolyós András, Blahó András, Faragó Dávid, Gombos
Istvánné és dr. Morvai István gyermekorvos.
Augusztus 11-én, szombaton, Egerben a csángó himnusszal tisztelegtek a hevesi táborozók a
moldvai magyar Petrás Incze János Hittudományi Főiskola falán található emléktáblájánál. 10
órakor Habis László polgármester fogadta őket a Városházán, ahol az archaikus magyar
nyelvet őrző népdalaikkal megmutatták egy kicsiny szeletét kultúrájuknak. Szólót Buda(u)
Lina kísérő szülő énekelt. Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényének képregény
változatát kapták ajándékba rögtönzött fellépésükért és ígéretet arra, hogy Eger városa
támogatja továbbra is a csángómagyarokat. (Ez eddig az egyesület programjainak
támogatásán keresztül valósult meg.) Strandoltak az Egertermál Kft. szponzorálásával az
élményfürdőben, a Vörösrák Étteremben ebéd-vendégei voltak Molnár László és Both Éva
vállalkozóknak. Várost néztek Szikra Istvánnal az Egri Vitézlő Oskola és a Magyar
Tartalékosok Szövetsége képviselőjének a vezetésével. Ezután a Vármúzeum vendégei voltak.
Sétát tettek az egri várban, megnézték a múzeumot és a kazamatákat.
Babgulyást főzött vacsorára és a várban tálalta fel nekik, valamint az Egri Vitézlő Oskola
tagjainak Szikra István felesége, Izabella. Fiuk a fuvarozásban segített.
Este meghívást kaptak a várszínházba az Agria Nyári Játékok Kft.-től, az Egri csillagok című
zenés színdarabra.
Előadás előtt meglátogatta őket a budapesti székhelyű Hungarovox Kiadó vezetője, Kaiser
László, akitől verseskönyveket kaptak ajándékba.
Sajnos, pontban nyolc órakor eleredt az eső. Az eső elől a nézőkkel együtt, a püspöki palota
árkádjai alatt találtak menedéket. Amíg arra várakoztak, hogy az eső elálljon, tréfás
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népdalokat énekeltek, végül pedig a csángó himnuszt. Rögtönzött műsorukat a hálás közönség
- akik korábban az előadás szereplőinek gondolták őket viseletük miatt és alig akarták
elhinni, hogy igazi csángómagyar gyermekek vannak itt - lelkesen megtapsolta. és fotózni,
videokamerázni kezdték őket. Valóban részét képezték volna egy apró jelenet erejéig a
színdarabnak, amely a Kárpát- medence viseleteit is bemutatta a színpadon végigvonuló
szereplők segítségével.
A terv az volt, hogy az előadás végén a színpadra népviseletükben felvonuló „igazi” moldvai
csángó gyermekek 20 fehér szál szegfűvel köszönik meg a húsz főszereplőnek a
tiszteletjegyet, Saárossy Kinga színművésznőnek pedig egy csokor virággal.
Talán…… sikerül jövőre is anyanyelvi tábort szervezni és akkor megvalósulhat a
„füstbement”terv…..
Hajnalban az elnök és Kiss Imréné Irmuska néni útrakelt egy régi Opellel, hogy Kovács
Melánia tanárnőt Buda(u) Robival levigye Ártándra, illetve Borsra a román-magyar
határátkelőhöz, ahol Robi csatlakozott Balatonalmádiba induló társaihoz, az átkeléshez pedig
a tanárnő személye biztosította a lehetőséget és törvényességet!...Közben még Melánia
megszervezte egy Almádiba utazó keresztgyerek és nyíregyházi keresztszülei találkozását.
Melánia személyében, aki a kolozsvári egyetemen végzett magyar-néprajz szakon, egy izzigvérig elhivatott (mint magyar és pedagógus) fiatal nőt ismertünk meg. Sajnos, az új tanévet
már nem ő kezdi Magyarfaluban, mert nagyobb szükség van rá Bákóban (Bacau) a Moldvai
Csángómagyarok Szövetségénél.
Három órás várakozás után megérkezett a kísérő kolléga és a gyerekek. Mi ebédidőre
érkeztünk haza Hevesre.
Közben járt ott Budapestről Jankó (Iancu) Laura, aki a nyáron doktori disszertációját írja
néprajz szakon. Este Bogdán Tibor látogatott el a feleségével és két kisgyermekével
Tiszaörsről, ahol éppen nyaralnak, a táborba.
Ma reggel véget ért a tábor és a gyermekek kísérőikkel hazaindultak Moldvába. Molnár
László vitte tovább Hevesről Balatonalmádiba Kovács Melániát, ahol a tanárnő tovább
folytatja felügyelő tanári munkáját.
Csak remélhetjük, hogy kis vendégeink olyan jól érezték magukat Magyarországon, mint
amilven jól éreztük magunkat mi ott tartózkodásunk idején Magyarfaluban, vendéglátóink
jóvoltából! Házigazdáinknál olyan vendégszeretetben és ellátásban volt részünk, amilyent
nálunk manapság már egyre kevésbé tapasztalunk.
A Nemzeti Civil Alap döntése e cél megvalósítására írt pályázatunk sorsáról mindmáig
bizonytalan számunkra és úgy tűnik, így lesz ez a jövőben is.
Ami nagyon sok - és főleg kész - pénzbe kerül, az a gyermekek ide- és visszautaztatása. Egy
– egy kispénzű család kasszája egyszer talán még elbírja a kölcsön- rizikót e tekintetben, de
többször nem.
Az ezen az összegen felül jelentkező ellátást a támogatók révén eddig mindig megoldottuk.
A utazási költséget vállalta fel legalább, amíg létezett, a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma. A táborok megkezdése előtt információhoz jutottunk a lehetőségeinkről és
legkésőbb a táborok befejezésekor eljutott az egyesülethez a pénz.
A Petrás Incze János pályázatot korábban időben, a táborok megkezdése előtt írták ki és nem
augusztus 15-e beadási határidővel, és nem azzal a megkötéssel, mint most, hogy csak a 15-e
után megvalósuló programot finanszírozza! Mikor a táborok nagy része már lezajlott….
És nem utolsósorban….
EGYESÜLETÜNK NEVÉBEN EZÚTON MONDOK KÖSZÖNETET, MIND A MOLDVAI
UTAZÁSI PROGRAMUNKAT, MIND AZ ANYANYELVI TÁBORT SEGÍTŐ
TÁMOGATÓINKNAK!
Eger, 2007. augusztus 14.
Mag Lászlóné elnök
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