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Térkép a meglévő és a tervezett kollégiumokhoz



A Bástya Egyesület 2006-ben alakult azzal a
célkitűzéssel, hogy a vicei Dsida Jenő Általános
Iskolát fenntartsa egy csángó kollégium
működtetése által.
Az erdélyi Mezőség északi részén, Bethlen
közelében megbúvó kis magyar falucska, Vice
iskoláját a csökkenő gyermeklétszám
bezárással fenyegette, ami azt is jelentette
volna, hogy újabb fehér folttal bővül az erdélyi
magyar általános iskolai oktatás térképe. Az
iskola, mivel szórványiskola, abban a helyzetben
volt, hogy gyermekhiány miatt bármelyik
pillanatban megszűnik. A Mellyes völgyén ez az
egyetlen magyar nyelvű általános iskola, amely
5 falu gyermekeit (Vice, Magyaraborzás,
Mezőveresegyháza, Delőapáté, Kékes) oktatja,
hangsúlyt fektetve a hagyományok megőrzésére
is. Abban az esetben, ha az iskolát bezárják,
akkor 5 falu magyar gyermeke román nyelven
folytatná tanulmányát. Csak az iskola
fennmaradásával kerülhető el a szórványbeli
magyar közösségek asszimilációja.

A vicei Dsida Jenő Általános Iskola

Vicei falurészlet és a katolikus templom



Az iskola tanári közösségének
elhatározásából és a Mezőségi Őrzőkör
Közhasznú Alapítvány segítségével 2006
év végén megalakult egyesületünk, mely
első lépésként létrehozott egy olyan
kollégiumot, amelyben kezdetben 12, idei
tanévben már 29 nehéz sorban élő,
csángó és mezőségi ( 6-14 korosztályú)
gyermek nyert elhelyezést, kap szeretetet,
támogatást és magyar nyelvű oktatást.
Vicében – az egyébként innen
elszármazott – Gergely István, „Tiszti” volt
csíksomlyói plébános atya jóvoltából már
több csángó család telepedett le. Az
oktatás mellett a kollégium jobb
életkörülményeket biztosít azoknak a
csángó gyerekeknek, akik sokgyerekes
családokból származnak, valamint
azoknak, akik magyarul szeretnének
tanulni.

Gergely István, „Tiszti”



Jelenleg a vicei kollégium 
működtetése a következőket 
foglalja magába: a 12
csángó és 17 mezőségi 
gyermek ingyenes, teljes 
ellátása, felügyelete és 
tanítása kollégiumban való 
tartózkodásuk ideje alatt, 
valamint ingyenes szállítása 
Moldva - Vice útvonalon ( 450 
km) vakációk alkalmával 
illetve a mezőségi gyermekek 
havi hazaszállítása.
Egyesületünk a Mellyes 
völgyi gyerekek magyar 
nyelven való tanulását 
biztosítja, emellett 
lehetőséget kínál a moldvai 
csángó magyar gyerekek 
anyanyelvű oktatására is.

A vicei kollégium bentlakói



Kollégiumi programjaink
-forrásfüggő tevékenységek,emiatt sajnos nem 

mind folyamatosak-

Élő anyanyelv - magyar nyelvoktatás heti 5 órában

Mekk mesterek - szabadid ős és kézm űves tevékenységek, hagyományápolás



1100 év - magyarságtörténelem óra heti 3 alkalommal

Kicsi nékem ez a ház - néptáncoktatás,népi gyermekjátékok heti 1 alkalomma l



Vetettem violát,várom kinyilását - mezőségi és csángó népdaltanítás

Életre való nevelés – a gyermekeket hozzászoktatjuk a ház körüli és mez őgazdasági 
munkálatokhoz, hogy bármilyen körülmények között he lyt tudjanak állni az életben



A vicei kollégium  29 lakója a helybéli Dsida Jenő Általános Iskola 
tanulólétszámának pontosan az egyharmadát teszi ki. A fennmaradó kétharmadot a 
Magyarborzásról és Mezőveresegyházáról ingázó gyermekek, illetve természetesen 
a vicei gyermekek alkotják. Felméréseink szerint 4-5 éven belül több magyar iskola 
is megszűnik a vidéken az alacsony gyermeklétszám következtében. Román részről 
sem rózsás a helyzet, kemény küzdelem folyik minden gyermekért és ebben a 
küzdelemben a román hatóság nem a mi oldalunkon áll. A tanáraink ingáztatását 
nem fizetik és az ingázó gyermekeket szállító iskolabusz üzemeltetését is 
megtagadták, ezért mindkét helyzet orvoslását az egyesület vállalta magára, ami 
jelentős többletköltségekkel jár. Az előrejelzések azt mutatják, hogy a közeljövőben 
egyedül azok az iskolák fognak fennmaradni, amelyek mellett háttérintézményként 
kollégiumok működnek. Ilyen a vicei Bástya Kollégium is, jelenlegi állapotában 
azonban képtelen 100%-ban ellátni ezt a feladatot. A vicei kollégium 
befogadóképessége hivatalosan 24 fő, ehhez képest már most 29 lakója van, ezzel 
elértük a befogadóképesség felső határát, hiszen már most is adott esetben ketten, 
a kisebbek akár hárman alszanak egy ágyban. Ahhoz, hogy a jelenlegi kissé 
áldatlan állapotot megszüntessük, de legfőképpen azért, hogy a 
befogadóképességet az iskola fenntartása érdekében növelni tudjuk, 
építkeznünk kell . Azért is építkeznünk kell, mert a romániai ÁNTSZ (SANEPID) 
nem tartja megengedhetőnek , hogy egyazon helyiség szolgáljon konyhaként és 
egyben étkezdeként is. A telek megvásárlása és az új épület felépítése nagyjából 20 
millió forintba, azaz 290 ezer új lejbe kerülne , amely összeg egyelőre nem áll 
rendelkezésünkre.



2010 tavaszán a Bástya Egyesületet azzal a kéréssel 
kereste fel a Magyardécsei Általános Iskola 
igazgatónője, hogy segítsünk megtartani a helybéli 
magyar iskolát, annak érdekében, hogy ne vonják 
össze az osztályokat, és így a nagy nehezen 
kiharcolt jogi személyiség is megmaradjon. 
Romániában az oktatási törvény előírja, hogy a 
kisebbségi oktatás esetében osztályonként 12 tanuló 
jelenti a minimum létszámot. Ezt a minimumot nem 
sikerült biztosítani a magyardécsei iskola egyik 
osztályában, ezért fennált a veszélye annak, hogy 
bekövetkezik a legrosszabb, ami egy magyar oktatási 
intézményt érhet.
A Beszterce-Naszód megyei (egykoron Szolnok-
Doboka vármegye) Magyardécse nagyjából 1600 
lelket számláló színmagyar, főként 
gyümölcstermesztésből élő település, amelyről az 
első feljegyzések 1269-ből származnak. Napjainkban 
Magyardécse magyar szigetnek számít, az őt 
körülvevő települések lakói döntő többsége román 
nemzetiségű, többek között ezért is tartottuk 
fontosnak, hogy megakadályozzuk az iskola 
szétesését, mert ez a magyarság beolvadásának az 
első lépcsőfoka.

A magyardécsei Általános Iskola bejárata

Magyardécse az Erős dombról nézve



2010-ben első lépésként lakást béreltünk egy helybéli lakostól és úgy rendeztük 
be, hogy alkalmassá válljon 9 gyermek befogadására. A 2014-2015-ös tanévben 
azonban már 11 gyermek lakója a magyardécsei Bástya Kollégiumnak, melyek 
közül ketten a szintén Beszterce-Naszód megyei Óradnáról érkeztek, ahol nincs 
magyar oktatás, hárman a Bákó megyei Forrófalváról, két gyermek a Maros 
megyei Marosjáráról, négyen pedig a Kolozs megyei Visáról. A gyermekek mellé 
három nevelőt alkalmaztunk. A falu hozzáállása példaértékű: mosógépet 
szereztek, tűzifát hoztak az erdőről, saját gyermekeik kinőtt, de használható ruháit 
adományozták a bentlakó gyermekeknek, s rendszeresen támogatják a 
kollégiumot élelmiszerrel, gyümölccsel, közmunkával.

A magyardécsei kollégium bentlakói



A kollégiumok végzős diákjainak továbbtanulását (Magyarul, tovább ) is támogatja
egyesületünk, amennyiben magyar tagozaton folytatják tanulmányaikat, ez jelen
pillanatban 14 diákot jelent. A 2014-2015-ös tanévben tehát összesen 54
gyermeket támogatunk, melyek közül 29-en a vicei, 11-en a magyardécsei
kollégiumokban laknak, 14-en a csíkszeredai, besztercei, nagyenyedi illetve
gyulafehérvári középiskolákban tanulnak, 1 pedig speciális oktatásban részesül
Oklándon.
A rendszert eddig teljes egészében pályázati forrásokból és a Mezőségi Őrzőkör
Közhasznú Alapítvány adományaiból tartottuk fenn, négy éve a Nemzeti
Jelentőségű Intézmény státusznak köszönhetően normatív támogatásban
részesülünk, ez azonban az éves költségvetésünk alig 70%-át teszi ki.

Továbbtanulóink



Tanév Tanuló neve Iskola/helység Megjegyzés

2014-2015 Csubotár István Babes-Bolyai Tudományegyetem I éves

2014-2015 Kiss Anna Louis Pasteur Egészségügyi Posztlíceum, Csíkszereda II éves

2014-2015 Bíró Lörinc Speciális Iskola, Oklánd, Hargita megye VI. osztályos

2014-2015 Kovács Máriusz Andrei Muresani Líceum, magyar tagozat, BeszterceXII. osztályos

2014-2015 Chiriac Csipri Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed XI. osztályos

2014-2015 Duma Csipri Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed XI. osztályos

2014-2015 Pinkóczi AndrásGróf Majláth Gusztáv Károly  Római Katolikus Teológiai 
Líceum, Gyulafehérvár

X. osztályos

2014-2015 Csubotár Sándor Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed X. osztályos

2014-2015 Bíró Olimpia Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed IX. osztályos

2014-2015 Cotul Gabriella Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed IX. osztályos

2014-2015 Köő Tímea Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed IX. osztályos

2014-2015 Josub Alex Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed IX. osztályos

2014-2015 Pinkóczi József Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed IX. osztályos

2014-2015 Pinkóczi György Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed IX. osztályos

Továbbtanulóink
.



A vicei és magyardécsei iskolák
fenntartásán és a kollégiumok működtetésén túl Egyesületünk aktív szerepet
vállal a régió kulturális életében, hiszen a Hargita Nemzeti Székely Népi
Együttessel, a vicei Katolikus Plébániával és a Református Parókiával
összefogva minden évben megszervezi és lebonyolítja Beszterce-Naszód
megye legnagyobb kulturális-hagyományőrző rendezvényét, a vicei Hagyaték
Népdal- és Néptánctalálkozót. A találkozó rendszeres résztvevői 20-25
mezőségi településről érkeznek,de már Magyarországról is érkeztek fellépők.

Vicei Hagyaték, Népdal- és Néptánctalálkozó. Balra László Krisztián volt 
bentlakó, jobbra a Bástya Egyesülett által alapított helybéli Színafű 
Néptáncegyüttes



Egyéb tevékenységeink, rendezvényeink:

•Magyardécsén és Bethlenben farsangi humorest, illetve gitárest
szervezése

Baricz Gergely Magyardécsén, akkor még 
ismeretlenként 

Bethleni gitárest Miklós Gyurival

A Szomszédnéni Produkciós Iroda Magyardécsén



•Mellyes-völgyi mesetábor a völgybeli 
elemi osztályosok számára

•Vicei Nyári Foglalkoztató Tábor
•Baranta tábor megszervezése Vicében
•Hagyaték, mezőségi népzene- és néptánctalálkozó



Lakiteleki testvériskola kapcsolat

Vicei szüreti bál

Csángó énekesmadaraink: Ramóna és Marika A  Kösöntyű néptánccsoport



Üzen a Föld - a magyar kultúra jeles
képviselőinek munkásságából összeállított
előadássorozat, mezőségi turné

Együttműködés a sepsiszentgyörgyi     
Életfája Egyesülettel 



Homorodfürd ői lovastábor a csángó gyerekek számára, minden év sz eptemberében



Bástya kollégisták
Tanév Vice Magyardécse Továbbtanulók Bástyás diák összesen

csángó mezőségi csángó mezőségi csángó mezőségi csángó mezőségi mindösszesen

2007-2008 12 - - - - - 12 - 12

2008-2009 22 1 - - - - 22 1 23

2009-2010 22 6 - - 2 - 24 6 30

2010-2011 21 6 3 6 4 - 28 12 40

2011-2012 20 9 5 7 6 - 31 16 47

2012-2013 18 14 5 6 9 - 32 20 52

2013-2014 14 17 4 7 10 1 28 25 53

2014-2015 12 17 3 8 9 5 24 30 54

Tanév Költség/hónap

HUF

Költség/gyerek/hónap

HUF

Alkalmazottak száma

Vice Décse Össz.

2007-2008 400.000  35.000 4 - 4

2008-2009 700.000 30.500 5 - 5

2009-2010 850.000 28.500 5 - 5

2010-2011 1.200.000 30.000 5 2 7

2011-2012 1.455.000 31.000 6 3 9

2012-2013 1.900.000 36.500 8 3 11

2013-2014 2.000.000 37.700 8 3 11

2014-2015 2.000.000 37.700 8 3 11

Költségvetés



Moldva





Életképek







Elérhetőségeink:

• Vicei kollégium : 427207 Vice (Vița),33.szám, Beszterce-Naszód megye (jud. 

Bistrița-Năsăud), Tel: +40-263.350.694

Magyardécsei kollégium : 427011 Magyardécse (Cireșoaia),          

222.  szám, Beszterce-Naszód megye (jud. Bistrița-Năsăud)

Székhely : 425100 Bethlen (Beclean), Park (Parcului) utca 1/B/4/1,

Beszterce-Naszód megye (jud. Bistrița-Năsăud) ,Tel/Fax: +40-263.220.222

Kerekes Zoltán, elnök: Tel: +40-740.156.979 / +40-757.848.065

Lapohos Ella Izabella, alelnök : Tel: +40-753.105.459

E-mail: bastya.egyesulet@gmail.com

Web: www.szorvanymagyarsag.hu ; www.facebook.com/bastyae gyesulet

Banki adatok:

Banca Transilvania, SWIFT kód: BTRLRO22BNA
IBAN EUR : RO96 BTRL 00604 205A 26080XX                                                       
IBAN HUF : RO94 BTRL 00612 205A 26080XX
IBAN RON : RO24 BTRL 00601 205A 26080XX


