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Beszámoló 

a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége decemberi programjairól 

 

 

Külsőrekecsini Gyermekek Háza 

Legutóbb augusztusi hírlevelünkben számoltunk be a Külsőrekecsini Gyermekek Házánál végzett 

munkálatokról, az új terasz megépítéséről. December első felében folytattuk a javítási munkálatokat 

a magyar kormány támogatásával. A méretre rendelt hőszigetelt ajtók elkészültek, így december 12-

én sikerült az új ajtókat a helyükre beszerelni. A hét darab ajtó az épület földszinti részére került - 

egyrészt a bejárati ajtót, másrészt az új teraszra nyíló hat darab ajtót kellett kicserélni, melyek az 

intenzív használat miatt, már tönkrementek.  

 

 

Magyarfalusi Gyermekek Háza – építkezés 

Decemberben a ház belső munkálataival sikerült tovább haladni. A hátsó épületrész emeletén a 

réteges, belső szigetelést végezték el, amit a mennyezet burkolásához szükséges faanyag kezelése, 

majd maga a mennyezet lambériázása követett. Az első épületrészben, a bejárati részben, a 

földszinten és az emeleten egyaránt megöntötték a padlóburkolatot fogadó aljzatbetont. A 



novemberben elkezdett fűtésrendszer munkálatait teljes mértékben sikerült befejezni a házban, az 

összes vezeték, fűtőtest a helyére került, a kazánház szerelési munkálatai maradtak hátra. 

   

   

    

 

Adventi koszorúkészítés Diószénben és Pokolpatakon, 2018. december 2. 

Advent első vasárnapján, azaz december 2-án az első gyertya meggyújtásával kezdetét vette a 

karácsonyt megelőző várakozás. Ennek jegyében adventi koszorúkészítő „guzsalyast” tartottunk 

Diószénben és Pokolpatakon, amelyen a szomszédok és a hagyományőrző csoportok tagjai nagy 

örömmel vettek részt. Munka közben felcsendültek a falura jellemző karácsonyi és újévi énekek, 

melyek az adventi időszak hangulatát nagyban meghatározzák. A közös koszorúkészítés, beszélgetés 

és éneklés  közösséggé kovácsolt mindenkit, és négy hétig biztos örömnapként fog emlékezni 

mindenki erre az alkalomra. 

 



Diószéni kántálós ének a karácsonyra való hangolódás jegyében: 

Örömnapot adott nékünk az Egek jósága, 

Született egy kisded nékünk Dávid városába’. 

Megszületett Messziátok, menjetek el, imádjátok, 

Ó, áldott szép gyermek, nagy a te szerelmed. 

Egy szűz nagy szép fiat rajzot ki az Egek ura, 

Fehér liliom rajzot hajtott az elmébe üljön. 

Te éretted itt, a földön, bánat könyvét letörölje, 

Megbocsáts te nekünk, csak hadd el a vétket. 

 

Ember vagy te, pásztoroknak öröm hírhozója, 

Johok mellett vigyázgatva, biztatva így szóla: 

Sok búzád és borod legyen, szegénységhez hogy ne férjen, 

Istent dicsérjétek, áldását vegyétek. 

Vivát, vivát, vivát! Sok esztendőt békességgel, éljünk csendességgel! 

   

Boros Rezső, az MCsMSz Petőfi Sándor Program ösztöndíjasa 

 

Adventi éneklés Moldvában, 2018. december 4-20. között 

A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége, az elmúlt évekhez hasonlóan, az idén is, a hagyományőrző 

csoportok számára megszervezte az adventi éneklést. Ez egy budai kezdeményezés volt, melyet a 

Szövetség felkarolt, a szervezést elvállalta, és az évek alatt egyre több falut bekapcsolt az éneklésbe 

a hagyományőrzői, küldöttei segítségével. Így az adventi időszakban a hagyományőrző csoportok 

többször összegyűltek, felelevenítették a gyermekkorukban tanult magyar karácsonyi énekeket és 

ajánlásokat! A szervezési feladatokat Boros Rezső ösztöndíjas és Réti Róza kolléganőnk vállalta el. 

  



A hagyományos moldvai csángó világban karácsony estéjén hangos énekszó töltötte be a falvakat. 

Házról házra járó énekescsoportok lelkesedéssel hirdették a Kisded megszületését. Az énekesek előtt 

a kapu nyitva állt, és az egész közösség együtt ünnepelt. Ezt az örömnapot viszi el a budai-klézsei 

énekcsoport évente más-más csángó falvakba még a karácsonyt megelőző, adventi várakozás 

időszakában. Ilyenkor elhangzanak olyan énekek, melyek az adott falvakban szokásként éltek és élnek 

helyenként még a mai napig, majd az éneklés végén mindenki elbeszéli a falujára jellemző 

hagyományokat. A közös éneklés végére kedvet kap minden jelenlévő a rendezvény folytatására, hogy 

minél több ilyen alkalom legyen karácsony ünnepére várva. 

A 2018-os adventi időszak Diószén, Forrófalva–Nagypatak, Lábnyik, Magyarfalu, Trunk, Csík, 

Lujzikalagor, Pokolpatak, Külsőrekecsin, Dumbravén és Szászkút számára nemcsak az 

elcsendesedésről vagy a magukban való elmélyülésről szólt, hanem egy-egy kis csoport számára az 

ilyenkor szokásos karácsonyi énekek felelevenítéséről is. Így állt össze minden falu csoportja, melyek 

lelkesen készültek a fogadásra vagy a még gyermekkorukban tanult, sokszor hallott énekek 

előadásával mutatták meg néhány falu számára az összetartást és az egy közösségben való 

gondolkodás fontosságát. 

December 4-én Klézsén került sor karácsonyi köszöntésre, éneklésre, ajánlásra és a végén újévi 

jókívánságokra a külsőrekecsini és dumbravéni hagyományőrző csoportok részvételével. 12-én a 

forrófalvi és nagypataki csoport Lábnyikban, majd ezt követően közösen Magyarfaluban hirdették a 

Jézus születésére való várakozást. 15-én Trunkban és Diószénben tartottak közös éneklést a Csík 

falusi hagyományőrző csoport tagjai. 16-án a trunki hagyományőrzők Lujzikalagorban a magyar 

házat megénekelve hirdettek örömet a hallgatóság számára. 18-án az éneklést megelőzően nagy 

készülődéssel vette kezdetét az ünneplés. A szászkúti házigazdák csángó galuskával látták vendégül a 

budai-klézsei éneklőket. 19-én Csík falu a Diószénben látottak alapján feldíszített teremben várta a 

pokolpataki Fredeluska hagyományőrző csoportot. Jó hangulatú közös éneklés és vidám együttlét 

jellemezte az ünneplést. 20-án Diószén zárta az adventi énekléssorozatot. Ők Pokolpatakon egy 

családi házban karácsonyi kántálással és a falura jellemző újesztendei énekléssel élték újra minden 

résztvevővel a közös ünneplés élményét, mely búza-, rizs- és kukoricahintés közben így szól: 

„Adjon az Isten bő búzát, bő árpát, 

szerencsét e házukba, 

áldást e mezejükre, 

és egy nagy disznót a purkulecükbe (disznóólban).” 



       
 

Az éneklésekkel kapcsolatosan biztosan elmondható, hogy többnyire hasonló énekek és jókívánságok 

élnek a köztudatban minden faluban, nem könyvben, hanem a falura jellemző dallamvilágra épülő 

sorokban, mely még mindig él a felnőttek emlékezetében. Így őrizhető és továbbadható az a magyar 

archaikus dallamvilág és éneklési stílus, mely megkülönbözteti ezt a közösséget más tájegységtől. 

Remélhetőleg a budaiaktól átvett lelkesedés még több falu csoportjára átragad, és tovább terjed a 

csángó falvak körében. 

„…hogy ez új esztendőben, minden üdeinkben (időkben), lehessünk épek testben s lélekben!”  

Boros Rezső, az MCsMSz Petőfi Sándor Program ösztöndíjasa 

 

 

Mikulás-járás Máriafalván, 2018. december 6. 

Mikulás-járás volt Máriafalván, túl az óperencián, ott, ahol a madár se jár, ott, ahol a kurta farkú 

malac tényleg túr, abban a mindössze 200 lakosú moldvai falucskában, amelyet gyalog, dimbes-

dombos erdőn át vezető úton lehet megközelíteni. A Petőfi Sándor Program bákói ösztöndíjasai 

olyan gyerekeket akartak meglepni december 6-án, akikhez bizony nem mindig jut el a Mikulás, és 

akik nem járnak be (olyan gyakran) a nagyvárosba, hogy a bevásárlóközpontokban találkozhassanak 

a Télapóval. A Mikulás (Boros Rezső) és krampusza (Ambrus Melinda) előző nap gondoskodott 

arról, hogy legyen a zsákban minden jó, és már kora reggel elindult, hogy a máriafalvi 

csángómagyar gyerekek arcára mosolyt csaljon érkezésével.  

Lujzikalagorban csatlakozott a Mikulás négykerekű szánjához Czimbalmos Márta, a máriafalvi 

gyerekek magyartanára. Miután a dombtetőn gyaloglásra váltunk, a negyedik éve ott tanító 

pedagógus rutinosan vág neki az erdőnek. A lelkes tanár, aki hetente háromszor teszi meg stoppolva 

és gyalogolva ezt az utat minden időjárási körülménytől függetlenül, esőben, sárban, hóban, jégen, 

abba is beavat minket, hogy a falu népe főként szarvasgomba értékesítéséből él. Mint mondja, maga 

sem érti, de amikor négy évvel ezelőtt ide került, 8 gyerek volt, mára pedig szinte megduplázódott a 



számuk, jelenleg 15 óvodás és elemi osztályba járó gyerekkel foglalkozik. Nem túl nagy a tanári kar, 

rajta kívül csak egy idős tanító bácsi van, aki a többi tantárgyat tanítja. 

 

   

 

A jó félórányi barangolás végén kiérünk a földútra, ahonnan már látni lehet néhány élénkebb színű 

háztetőt. Csak reménykedünk, hogy szokásukkal ellentétben a gyerekek ezúttal nem szaladnak szembe 

szeretett „Tani”-jukkal, és lesz időnk Mikulássá és krampusszá alakulni. Hogy a dermesztő hideg 

vagy a tanító bácsi tartotta vissza őket, nem tudjuk, mindenesetre a falu szélén egy kapualjban 

előkerült a puttony, a szakáll, a krampuszsapka, és tetőtől talpig beöltözve, csengőszóra léptük át a 

szépen rendbe tett iskola küszöbét. Az utolsó szakáll- és sapkaigazítás már az előtérben zajlott. Az 

osztályteremben olyan csend volt, hogy minden oktató megirigyelné, és még a legjelentéktelenebb 

zörej sem hallatszott ki. A Mikulás és a krampusz érkezését volt, aki kitörő örömmel, más pedig kissé 

megilletődve fogadta, de mindenki büszkén mutogatta a rajzokkal, jutalomként kapott lehúzósokkal 

díszített magyarfüzetét. A gyerekek nemcsak makulátlan füzeteikkel, hanem a szeptembertől mostanig 

megszerzett tudásukkal is előrukkoltak. Bebizonyították, hogy tudnak magyarul imádkozni: 

elmondták a Miatyánkot; elmutogatták kedvenc mondókájukat, a Fut-robog a kicsi kocsit; verset is 

mondtak, méghozzá A cinege cipőjét és a Betemetett a nagy hó címűt; végül pedig tele torokból 

énekelték, hogy Merre mész, te szürke cáp (bakkecske) szederinda-rinda?, valamint a Páncér 

pillangója és a Nagyszakállú Mikulás című dalokat. Miután a gyerekek tanúbizonyságot tettek arról, 

hogy milyen odaadóan tanulják egész évben a (csángó)magyar örökség kincseit, kinyílt a Mikulás 

zsákja, és mindenki kapott édességet és gyümölcsöt. A Mikulás és krampusza elhintette a hírt, hogy 

az Angyal is készülődik Máriafalvára, úgyhogy érdemes a gyerekeknek továbbra is jónak lenniük, és 

tanulják csak szorgalmasan a karácsonyi versikéket és énekeket is.  



A kis eldugott falu határát a Mikulás és krampusza nehezebb zsákkal hagyta el, mint amivel érkezett. 

Mert az édességeknél és a gyümölcsöknél jóval többet nyom egy rendkívüli tanár példája és a sok-

sok őszinte, vidám, boldog gyermekmosoly, amelynek súlya nem lehúz, hanem felemel.  

Ambrus Melinda, az MCsMSz Petőfi Sándor Program ösztöndíjasa 

 

 

Moldvai csángómagyar asszonyok Brassóban, 2018. december 8-9. 

Az örök miniszterség és az advent misztériuma 

Moldvai csángómagyar asszonyok is meghívást kaptak Brassóba az Romániai Evangélikus-

Lutheránus Egyház által 11. alkalommal megszervezett adventi vásárra. Moldvából a pokolpataki 

asszonyok léptek fel az eseményen, amelyen Reményik Sándor-díjjal tüntették ki Balog Zoltán 

miniszteri biztost. Advent második hétvégéjén, szombaton délben nyitották meg a Brassói 

Evangélikus-Lutheránus Egyházközség udvarán a vásárt, amelyet Advent a keresztény 

nagycsaládban címmel szerveztek meg. A mézeskalácsos, kürtőskalácsos, forralt boros, kolbászos, 

kézműves termékeket, ajándék- és dísztárgyakat kiállító standok nagy érdeklődésnek örvendtek, a 

helyi Vitorlás könyvesbolt kihelyezett polcairól pedig be lehetett szerezni a téli olvasnivalót. 

 

      

 

Mire mindenki kibámészkodta magát, és mielőtt megfáztak volna a vásározók, kezdetét vette a 

templomban az ökumenikus ifjúsági istentisztelet. Az ifjúsági istentisztelet után a kulturális műsor 

következett a templom udvarán. Felléptek a háromfalusi boricások, akik a hétfalusi csángók 

jellegzetes táncát ropták, a Mátka Népdalcsoport adventi kántákat adott elő Szamek Lili Petőfi-

ösztöndíjas felkészítésével, és bemutatkozott a brassói közönségnek a Boros Rezső Petőfi-ösztöndíjas 

által vezetett moldvai Fredeluska Hagyományőrző Csoport, amelyet nyolc pokolpataki 

csángómagyar asszony képviselt. Felcsendült ajkukról, hogy „Hol vattok magyarok,/ Tündöklő 

csillagok?”, „Áldoztassál, küsded Jézus, világ minden részében”, és sokak számára ismeretlen 



szakaszokkal bővítve énekelték el a közismert Betlehemnek városában című karácsonyi éneket. 

Advent második vasárnapján a liturgiát Ft. Adorjáni Dezső Zoltán, a Romániai Evangélikus-

Lutheránus Egyház püspöke, Zelenák József esperes és Koszta István lelkész vezette, igét hirdetett Nt. 

Balog Zoltán miniszterelnöki biztos, aki prédikációját így zárta: „A kötelező szerénységgel mondom, 

hogy én mindig miniszter leszek, mert a lelkipásztornak a latin fordítása így kezdődik a diplomán: 

Minister Verbi Divini, ami annyit tesz, hogy Isten igéjének szolgálója. Mi itt mindannyian 

miniszterek vagyunk. Az egyetemes papság azt jelenti, hogy szolgálhatjuk Istent, szolgálhatjuk a 

gyülekezetünket, a családunkat, a népünket. Az istentisztelet végén Ft. Adorjáni Dezső Zoltán püspök 

Reményik Sándor-díjjal tüntette ki Balog Zoltán miniszteri biztost, akit Koszta István lelkipásztor 

méltatott. Az ünnepélyes díjátadó után a Mátka Népdalcsoport és a pokolpataki Fredeluska 

Hagyományőrző Csoport énekelt szívet melengető dalokat. Mindemellett óriási élmény volt a nyolc 

pokolpataki asszonynak szombat este megnézni az addig csak tévében látott Cenk alatti város 

kivilágított központját. A belvárosi Szent Péter és Pál magyar római katolikus templomban 

elérzékenyülve hajtottak térdet és kulcsolták imára a kezüket. Hazafele lelkendezve mesélték a sofőr 

szerepét is magára vállaló vezetőjüknek, Boros Rezsőnek: „Megnyílt a szívünk éneklés közben!” 

Mi az adventi várakozás értelme, ha nem ez? 

Ambrus Melinda, az MCsMSz Petőfi Sándor Program ösztöndíjasa 

 

Hangszeroktatás (furulya, koboz, hegedű) gyerekeknek 

 

    

Akárcsak novemberben, decemberben is csatlakoztak néhány nap erejéig a rendszeres 

hangszeroktatóinkhoz Csibi Szabolcs, Lőrinczi Zsolt és Melkuhn Róbert. Így ismét volt lehetőségük 

több faluban (Külsőrekecsin, Csík falu, Magyarfalu, Lábnyik, Buda) a kobzon és hegedűn tanuló 

gyerekeknek hangszeroktató foglalkozásokon részt venni, illetve a furulyaórák száma is kiegészült 

Melkuhn Robi segítségével. Az oktatás a következő hónapokban is folytatódik. 



Országházi Gyermekkarácsony és MKB Bank Karácsonyi Gyermekgála, 2018. dec. 15-16. 

 

  
 

A Magyar Országgyűlés és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat közös szervezésében 2018. 

december 15-ére több mint 800 gyerek kapott meghívást az Országházi Gyermekkarácsonyra. A 

meghívó Szövetségünkhöz is megérkezett, így 41 csángómagyar diák is részt vehetett a 

rendezvényen, kísérő hagyományőrzőikkel, pedagógusaikkal együtt. Ebben az évben Lábnyikból, 

Diószénből, Klézséből és első alkalommal, a Konstanca megyei Ojtoz faluból indultak el a gyerekek 

december 13-án. Péntek délelőtt érkezett meg a csapat Budapestre, ahol az előző egyeztetések 

alapján Csongor Attila, lábnyiki falugazda várta őket, akivel együtt izgalmas órákat töltöttek a 

Csodák Palotájában. Másnap az Országházat vették birtokukba a gyerekek, ahová a szervezők 

művészeket, neves előadókat hívtak meg, akik szívet melengető karácsonyi műsorral kedveskedtek a 

gyerekeknek. A program elején Kövér László Házelnök köszöntötte a gyermekeket és a 

hagyományoknak megfelelően egy napra átadta az Országház kulcsát egy a gyermekek közül 

kiválasztott elnöknek. A műsort követően mindenkit ebéd várt, utána pedig több helyszínen zajlottak 

a foglalkozások, programok, amelyekbe a gyerekek bekapcsolódhattak. A karácsony keresztény 

üzenete mellett egyben az örömszerzés, a lelki feltöltődés ünnepe is. Az Országházi 

Gyermekkarácsony szervezőinek sikerült több száz gyerek arcára mosolyt csalni. A program 

zárásaként Kövér László, az Országgyűlés elnöke, Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő 

Szolgálat elnöke, valamint a rendezvény támogatói a csíkszentdomokosi gyerekek Fenyőcske 

Csoport „Ég a gyertya” című adventi produkciója kíséretében osztották ki az ajándékokat. Ünnepi 

hangulatban a harmadik nap sem maradt alul, ezúttal az Erkel Színház volt a helyszín, ahol a 

Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és az MKB Bank 21. alkalommal szervezte meg az MKB 

Bank Karácsonyi Gyermekgálát. Csajkovszkij Diótörő című mesebalettje egy igazán kedves 

karácsonyi ajándék, amelynek 1500 gyerek örülhetett. A karácsonyi hangulatot idéző előadás alatt 



mindnyájunknak alkalma volt ünneplőbe öltöztetni a lelkét. Az előadás után pedig az MKB 

jóvoltából minden gyermek értékes, szép ajándékot vihetett magával. 

A gyerekek, kísérőik és a magunk nevében is köszönjük a szervezőknek, hogy ismét lehetőséget 

biztosítottak arra, hogy csángómagyar gyerekek is részesei lehessenek ennek az élményekben, 

érzelmekben gazdag hétvégének. 

 

Karácsonyi ünnepségek, karácsonyi ajándékozás 

A karácsonyi ünnepkör a Kisded születésének örömhíre mellett az emberi jócselekedetekről, az 

örömszerzésről is szól. 2018 decemberében azt tapasztaltuk, hogy egyre több civil szervezet, 

magánszemély van, aki úgy érzi, hogy legalább olyan nagy öröm adni, mint kapni. A Moldvai 

Csángómagyarok Szövetsége munkatársainak legfőképp a közvetítő szerep jutott az ajándékozó és a 

megajándékozott között. Nehéz szavakba foglalni a hálás tekinteteket, a mosolygó szemeket, 

hitelesen továbbadni a meghatódva elmorzsolt köszönő szavakat, amelyeket mi hallhattunk, 

láthattunk az ajándékok átadásakor. 

  

Már novemberben elkezdődtek a szervezési feladatok, hogy decemberben minden csomag eljusson 

Csángóföldre. December 10-én a marosvásárhelyi Lazarenum Alapítványnál találkozott 

Szövetségünk elnöke, Pógár László az Ökumenikus Segélyszervezet jószolgálati nagykövetével, 

Lévai Anikó asszonnyal és Járai Zsigmonddal, akik személyesen adták át a Csángóföldre szánt 

karácsonyi adományokat. Az élelmiszeradományból a Szövetség munkatársai egységcsomagokat 

készítettek, melyeket még a karácsonyi ünnepek előtt sikerült eljuttatni a többgyerekes családokhoz 

Lábnyikba, Pokolpatakra, Külsőrekecsinbe, Csík faluba és Diószénbe. 



  

Szilágynagyfalu helyi RMDSZ szervezete összefogva az iskolával, önkormányzattal, egyházakkal az 

idén is élelmiszergyűjtést hirdetett, majd az összegyűlt adományokat Fórizs László vezetésével 

maguk hozták el Moldvába december 16-án. Az alapélelmiszerekből szintén csomagokat állítottak 

össze a kollégák, melyeket időseknek, nagycsaládoknak adtak át Forrófalván, Gajdárban, Klézsén, 

Külsőrekecsinben, Lábnyikban, Lujzikalagorban, Máriafalván és Pusztinán. A lujzikalagori és a 

máriafalvi gyerekeknek névreszóló csomagokat is készítettek a szilágynagyfalusi gyerekek, 

családok, amelyeket a karácsonyi ünnepségeken adtak át a falvakban tanító pedagógusok. 

    

A Blythswood Románia jótékonysági szervezet cipősdoboznyi szeretetét a Szövetségünk 

mikrobuszával szállítottuk Moldvába, a debreceni Svetits Katolikus Gimnázium és Kollégiumban 

összegyűlt ajándékcsomagok a budapesti országházi gyermekkarácsonyról hazatartó busszal jutottak 

el Bákóba. Az ajándékok Dumbravénben, Külsőrekecsinben, Csík faluban, Pokolpatakon, Budán, 

Klézsén, Trunkon, Diószénben, Lábnyikban, Pusztinán, Frumószán és Gyimesbükkben találtak 

boldog gazdára elsősorban a karácsonyi ünnepségeken, de volt, akihez házhoz ment az „angyal”. 

Mindenkinek köszönjük az önzetlen segítséget! Isten fizesse meg! 

 



Csíkcsobotfalvi Betlehemezők Diószénben és Trunkon, 2018. december 27. 

Több éve már, hogy a csobotfalvi hagyományőrző csoport tagjai Antal Imre vezetésével, a 

karácsonyi ünnepkör részeként, Moldvába is ellátogatnak. Ilyenkor bemutatják a kis Jézus 

születésének történetét, abban a formában, ahogyan azt szüleik, nagyszüleik, dédszüleik is 

gyakorolták a régi időkben. Gyúr Paulina, trunki hagyományőrző, még a nyáron, a jászberényi 

csángó fesztiválon beszélt Antal Imrével arról, hogy karácsony után szívesen látják a falujukban a 

betlehemezőket. Így december 27-én Trunkon és Diószénben fogadták a betlehemes csoportot, mely 

újdonságként hatott a jelenlévők számára, hiszen ez a szép szokás már sok évre visszamenőleg 

kiveszett a köztudatból. Ilyen formán jó és követhető példaként tud hatni a helyiekre. 

Az érkező csoport első állomása Diószén volt, ahol a falu három szegletében, három család udvarán 

tartották meg a betlehemezést, így a falu több utcája is zengő szóval telt meg. A csoportot 

népviseletbe öltözött, helyi hagyományőrző asszonyok kísérték végig a falun, így hozva hírét annak, 

hogy a falu egy emberként ünnepelt.  

  

Délután Trunkon fogadták a betlehemezőket, egyrészt pár család a saját házában, majd Gyúr Paulina 

és a felnőtt hagyományőrző csoport a délutáni, hagyományőrző foglalkozások helyszínén. A 

betlehemezést közös vacsora követte, majd a hagyományokhoz kapcsolódó régi emlékek 

felelevenítésével folytatódott az este. Köszönjük a csobotfalviaknak, hogy betlehemes játékukkal a 

karácsonyi örömhírt Csángóföldre is elhozták, jövő évben is jó szívvel fogadjuk! 

  



 

Amennyiben támogatni szeretné az MCsMSz programjait, munkáját, kérjük az alábbi 

bankszámlaszámokra utalja adományát: 

 

Bankszámlaszám Magyarországon: 

Moldvai Csángómagyarok Szövetsége Forintos számlaszám az OTP-nél: 

IBAN számlaszám: HU64 1170 8001 2056 4287 0000 0000 

BIC (Swift) kód: OTPVHUHB 

 

Bankszámlaszám Romániában az OTP Romániánál:  
Asociatia Maghiarilor Ceangai din Moldova: 

OTP Bank RO52 OTPV 290000416906 RO01 

 

„Csángó rádió a csángóföld hangja” Hallgassa a csángó rádiót a www.csangoradio.ro honlapon. 

http://www.csangoradio.ro/

