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A vicei csángó-szórványmagyar Bástya 
Kollégium 
 
2007 elején a mezőségi dombság szélén meghúzódó kis, még színmagyar 
falunkban, Vicén nagy tervek születtek. Itt tudjuk, mit jelent kisebbségben 
élni, megőrizni a magyar kultúrát, hagyományt, nyelvet és évről évre 
harcolni azért, hogy legyen anyanyelvű oktatás, ne szűnjön meg az iskola… 
Szórványban élni azt jelenti, hogy itt tényleg kisebbséget alkot a 
magyarság, mivel a környékünkön élő emberek döntő többsége román 
nemzetiségű, nem úgy, mint Székelyföldön, ahol a magyarság tömbben él. 
Akarva-akaratlanul fennáll a beolvadás veszélye, ezért van kimagaslóan 
fontos szerepe falunknak, mert a zömében románok lakta települések 
között Vice még magyar szigetet alkot, egyúttal itt működik a vidék 
egyetlen magyar anyanyelvű általános iskolája. 

Vicében, kis falunkban múltja van 
az egyházak és az iskola 
vezetősége közötti, kulturális 
együttműködésnek, ami a 
megmaradást szolgálja. Ugyanúgy 
múltja van a falu csángókkal való 
kapcsolatának is, hisz számos 
csángó családnak adtunk otthont, 
megélhetési és tanulási 
lehetőséget. 
Falunkban I-VIII osztályos iskola 
működik, de a létszám évről-évre 
csökken, fennáll a négy éven 
belüli megszűnés veszélye. 
Ahhoz, hogy ezt kikerüljük, 
szükséges volt kollégium indítása. 
Iskolánk csángó gyerekekkel való 
benépesítése két okból is jó:  

• először pedig azért, mert 
ismerve a csángóvidék 
gondjait, az anyanyelvi 

oktatás akadályozottságát, arra gondoltunk, hogy ebben az 
irányban haladva próbálunk segíteni, tenni valamit.  

• másodszor azért, mert megakadályoznánk azt a veszély, hogy 
gyerekeink román iskolában folytassák tanulmányaikat 

A vicei római katolikus templom
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Az iskolák fennmaradásának érdekében szükséges az összefogás és 
tevékenység egyaránt, így megelőzhetjük a csángóföldön tapasztalt 
szomorú valóságot, vagyis azt, hogy ott hatványozottan fennáll az 
elrománosodás veszélye. Ugyanakkor hihetetlenül rossz szociális helyzetből 
emelhetnénk ki az ott élő gyerekeket, így esélyt adva nekik egy 
emberségesebb életvitelre, tudniillik csángóföldön primitív körülmények 
uralkodnak, ezek közül csak párat említenék, mint például az elementáris 
higiéniai feltételek hiánya (nincs fürdő, WC), a hihetetlen mértékű elnyomás 
a románság részéről (nincs magyar anyanyelvű oktatás, vallásukat nem 
gyakorolhatják anyanyelvükön), valamint a hatalmas munkanélküliségi 
arány, ami nagymértékű szegénységet okoz. 

A nyelv hatalom, erő. Ezzel a 
hatalommal próbáljuk megtartani a 
szórvány-magyarokat az utókor 
számára, felzárkózva azokhoz, akik 
ezt teszik évtizedek óta. A helyi 
egyház lelkipásztora, az iskola 
pedagógusai és a vicei 
faluközösség összefogásával 
létrehoztuk a Bástya Egyesületet, 
A működtetéshez szükséges 
épületet a vicei származású 
Gergely István volt csíksomlyói 
római katolikus plébános 
bocsátotta rendelkezésünkre, aki 
Csíkszereda környékén sikeresen 
működteti a Csibész Alapítványhoz 
tartozó kollégiumokat. A 
2007/2008-as tanévben 12 
kisgyermek járt a kollégiumba, 
2008 őszétől pedig 23 csángó 
bentlakó és 15 a szórványból 
bejáró gyerekre bővülünk. 
 
Kerekes Zoltán, a Bástya Egyesület 

elnöke 
 
 

Gergely István atya



A vicei csángó-szórványmagyar Bástya Kollégium 

 6

A Mezőségi Őrzőkör Vicéért 
 
2006 őszén alkalmunk volt megismerkedni az erdélyi Mezőség északi 
részén, Bethlen közelében megbúvó kis magyar falucska, Vice iskolájának 
lelkes, fiatal tanítógárdájával. A csökkenő gyermeklétszám a magyar iskolát 
bezárással fenyegette, ami azt is jelentette, hogy újabb fehér folttal bővülne 
az erdélyi magyar általános iskolai oktatás térképe. A kedvezőtlen 
tendenciákon azonban – közösen – változtatni tudunk.  

Az iskola tanárgárdájának 
elhatározásából és a Mezőségi 
Őrzőkör Közhasznú Alapítvány 
segítségéből 2006 év végén 
megalakult a kollégiumot 
működtető Bástya Egyesület, 
melynek célja egy olyan 
bentlakás létesítése, ahol 12-20 
nehéz sorsban élő csángó 
gyermek 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. A községben a katolikus plébános úr már 
működtet szeretetotthont. 
A Mezőségi Őrzőkör Alapítvány segíti 
a vicei tervek megvalósítását. 2008 
tavaszáig több, mint nyolcmillió forint 
támogatást adtunk az egyesület 
megalapításához,  a szükséges 
előkészítő munkák elvégzéséhez., az 
épület átalakításához és a gyermekek 
ellátásához. Ez az összeg fedezte a 
kollégium kialakítását és 
máködtetését az első – 2007/2008-as 
– tanévben. A Mezőségi Őrzőkör 
Alapítvány várja további támogatók csatlakozását a Bástya Kollégium 
fönntartásához, fejlesztésével.  
 

Felföldi Zoltán   Dr. Kuremszki Judit  Dr. Csite András 

A kollégium épülete

A vicei magyar iskola
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Élet a vicei Bástya Kollégiumban 
 
2007. szeptember 15-én a csángó-szórványmagyar Bástya Kollégium 12 
moldvai csángó-magyar gyermeknek nyitotta meg ajtaját. A 12 aranyos, 
vidám gyermek zsibongása betöltötte az épületet, életet lehelve a 
kollégium falai közé. A gyerekek különböző neműek, korúak és öt különböző 
moldvai településről érkeztek: a legtöbben - hatan - Pusztináról, ketten 
Magyarfaluból, ketten Szoloncról, egy Külsőrekecsinből és egy gyermek 
Forrófalváról.  
A gyermekzsivalygásban ott rejlett a kiváncsiság, de az új, az ismeretlen 
által kiváltott szorongás is, amelyet azonban a nevelőik és saját társaik 
segítségével könnyedén áthidaltak. Mindez átalakult egy meghitt, családias 

hangulattá, amelyben szerepet 
játszott az is, hogy a 12 
gyermek között négy testvérpár 
is van.  
A kollégium több lehetőséget is 
nyújt a bentlakó gyermekek 
számára. Kiemelt fontosságot 
kap a magyar nyelv tanítása, a 
magyar identitástudat 
felébresztése, kultúrájuk, 
hagyományaik megőrzése és 
annak a szégyenérzetnek a 
feloldása, amelyet a moldvai 

régióban sulykoltak beléjük magyarságuk miatt. Hisz „köztudott”: a magyar 
nyelv az ördög nyelve! Szeretnénk egy valós szemléletet nyújtani nekik a 
magyarságról és ezzel együtt bátorítani őket, hogy merjék megismerni és 
vállalni múltjukat, önmagukat. Az első legmeglepőbb és egyben a 
legbátorítóbb esemény az volt, amikor érkezésük estéjén a kis elsős Régina  
csengő gyermekhangon magyarul szólalt meg. 
A gyermekek a szellemi, lelki támogatás mellett anyagi támogatásban is 
részesülnek. A kollégium számukra ingyenes ellátást biztosít, segítséget 
nyújtva a sokgyerekes szülőknek, akik vagy munkanélküliek, vagy 
minimálisnak sem nevezhető pénzösszegből gazdálkodhatnak.  
Élő példaként a kis Réginát említjük, aki Külsőrekecsinben nyolcgyerekes 
család tagja, egyik testvére  szellemi fogyatékos, mindkét szülő 
munkanélküli. 
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A kollégium 2007/2008-as bentlakóinak névsora:  
BENTLAKÓ NEVE ÉS 
SZÜLETÉSI ADATAI 

OSZT. LAKCÍM CSALÁDI HELYZET 

BENCHEA REGINA-ROZINA 
-Régina- 
2000. március 24. 

  
I. 

Külsőrekecsin,253 sz. 
Bákó megye 
  

- hét testvér, egyikük 
fogyatékos 
- szülők munkanélküliek 

BIRO LUCIAN 
-Lucsi- 
1999. május.26. 

  
I. 

Magyarfalu 
Bákó megye 
  

- két testvér 
- szülők munkanélküliek 
- apa mozgáskorlátozott, 
  alkoholista 

BIRO OLIMPIA 
-Olimpia- 
1997. máujus 1. 

  
II. 

Magyarfalu 
Bákó megye 
  

- két testvér 
- szülők munkanélküliek 
- apa mozgáskorlátozott, 
  alkoholista 

LASLAU MARIA-
ALEXANDRA 
-Marika- 
1998. május 16. 

  
III. 

Pusztina, 511 sz. 
Bákó megye 
  

- 1 testvér 
- apja munkanélküli, az 
anya elhagyta a családot 

CIUBOTARU  
IONUT-ALEXANDRU 
-Sanyi- 
1998. augusztus 25. 

  
III. 

Pusztina, 297 sz. 
Bákó megye 
  

- egy testvér 
- elvált szülők 
- munkanélküli apja neveli 

FERARU MARIUS-NICUSOR 
-Máriusz- 
1995. december 5. 

  
V. 

Pusztina, 582 sz. 
Bákó megye 

- négy testvér 
- szülők munkanélküliek 

LASLAU IONEL 
-Jancsi- 
1996. április 19. 

  
V. 

Pusztina, 511 sz. 
Bákó megye 
  

- 1 testvér 
- apja munkanélküli, az 
anya elhagyta a családot 

CIUBOTARU ANDREI-
STEFAN 
-István- 
1995. június 18. 

  
VI. 

Pusztina, 297 sz. 
Bákó megye 
0742020586 

- egy testvér 
- elvált szülők 
- munkanélküli apja neveli 

CHIRIAC CIPRIAN 
-Csipri- 
1995. augusztus 19. 

  
VI. 

Pusztina, 505 sz. 
Bákó megye 
  

- két testvér 
- szülők munkanélküliek 

DUMA DANIEL 
-Dani- 
1993. március 18. 

  
VI. 

Forrófalva, 547 sz. 
Bákó megye 
  

- három testvér 
- anyja munkanélküli,apja 
kőműves 

ERIS IONELA-MONICA 
-Mónika- 
1994. augusztus 31. 

  
VII. 

Pusztina, 482 sz. 
Bákó megye 
  

- két testvér 
- anyja munkanélküli,apja 
munkás 

CISU ANA-MARIA 
-Annamária- 
1994. június 14. 

  
VII. 

Pusztina, 557 sz. 
Bákó megye 
  

- öt testvér 
- anyja munkanélküli, apja 
munkás 
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A kollégium 2008/2009-es bentlakóinak névsora:  
 

1. Erős Mónika VIII oszt. Pusztina 
2. Kis Annamaria VIII.oszt. Pusztina 

3. László Mária IV.oszt. Pusztina 
4. László János VI.oszt. Pusztina  

5. Kovács György VI. oszt. Pusztina  
6. Chiriac Csiprián VII oszt. Pusztina  
7. Cacovean Péter II. oszt. Pusztina  

8. Bilibók Szilveszter VII oszt. Pusztina  
9. Kovács Miklós VI.oszt. Pusztina  

10. László Krisztián VIIoszt. Pusztina  
11. László Julián VI.oszt. Pusztina  

12. Ciubotaru Sándor IV oszt. Kisszolonc  
13. Ciubotaru István VII oszt. Kisszolonc  
14. Butnaru Mónika VIII oszt. Kisszolonc  
15. Butnaru Augusztin V oszt. Kisszolonc  

16. Bíró Lőrincz I oszt. Magyarfalu  
17. Bíró Lucsi II oszt. Magyarfalu  

18. Bíró Olimpia III oszt. Magyarfalu  
19. Manasiu Felicia IV.oszt. Magyarfalu  

20. Duma Csipri V oszt. Forrófalva  
21. Duma Antonina III oszt. Forrófalva  

22. Fekete Mária V oszt. Forrófalva  
23. András Péter I oszt. Forrófalva 
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Költségek 
 
2007-ben több mint hárommillió forintból alakítottuk át a kollégiumnak 
helyt adó épületet, hogy az a kor színvonalán fogadhassa a gyermekeket. A 
kollégium fenntartása havonta mintegy 440.000 Forintba kerül. Ebből 
fedezzük a gyermekek élelmezését, ruházkodását, tanszereiket, a kollégium 
fűtését, fenntartását, a román ÁNTSZ által támasztott követelményeknek 
való megfelelést, a gyermekek évi háromszori haza- és és a kollégiumba 
történő visszautaztatását (karácsony, húsvét, nyári vakáció) és a 24 órás 
nevelői felügyeletet.  
2008 szeptemberétől a kollégista gyermekek számát 23-ra emeljük, s így 
újabb csángó fiatalok kapjanak esélyt a tanulásra, tehetségük 
kibontakoztatására. Várakozásaink szerint a bővítést követően havi 700.000 
Forint fenntartási támogatást kell a Bástya Kollégiumnak biztosítanunk. 
 

Elszámolás a beruházási költségekről 
1.a. Központi fűtés -központi egység 385.000 Ft 

1.b. anyagok és munkadíj 575.000 Ft 
2. Fűtőház-építés 250.000 Ft 

3.a. Padlócsempe a konyhába és előszobába anyag 256.000 FT 
3.b. munkadíj 62.000 Ft 

4. Fürdőben szerelések 9.000 Ft 
5. Festés anyag-munkadíj 300.000 Ft 

6. Bútor 12 gyermek számára 960.000 Ft 
7. Konyhaeszközök 200.000 Ft 

8. Konyhafelszerelés és más elektronikai cikkek 300.000 Ft 
Összesen: 3.297.000 Ft 

 
A működtetés költségei (12 gyermekre számolva) 
 Havi költségek lejben és forintban 12 

gyermekre 
Fűtés  4.000.000 lej / 30.000 Ft 
Villany  1.500.000 lej / 11.300 Ft 
Alkalmazottak fizetése  27.000.000 lej / 203.000 Ft 
Élelem 12 gyermeknek  18.000.000 lej / 135.300 Ft 
Egyéb 8.000.000 lej / 60.000 Ft 
Összesen 58.500.000 lej / 440.000 Ft 
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Városakciónk 
 

A „Magyarországi községek és városok a csángó-
szórványmagyar Bástya Kollégiumért” mozgalomhoz 

csatlakozott önkormányzatok: 
 

Balatonfüred 
Börcs 

Cegléd 
Fonyód 

Hódmezővásárhely 
Kiskunmajsa 

Kistelek 
Litér 

Mogyoród 
Mórahalom 

Sárvár 
Soltvadkert 
Somogyvár 

Szada 
Sződliget 

 
 

A településen élő polgárok az önkormányzaton 
keresztül havonta 1 Forinttal támogatják a vicei 

kollégium fenntartását. 
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 A vicei Bástya Egyesület 
 
Bástya Egyesület kuratóriuma: 

Kerekes Zoltán tanító, az egyesület elnöke 
Gergely István róm.kat.plébános, az egyesület alelnöke 
Felföldi Zoltán közgazdász, az egyesület alelnöke 
Lapohos Ella-Izabella  - matematika tanárnő, iskolaigazgató, az 

egyesület alelnöke 
Bakó Zsuzsa-Enikő - róm. kat. vallás-történelem tanárnő, kuratóriumi 

tag, az egyesület titkárnője 
 

Az egyesület cenzorbizottsága: 
Silai Rubinka tanítónő, cenzorbizottság tagja 
Lapohos Attila ref. lelkipásztor, cenzorbizottság tagja 
Magyarosi Réka könyvelőnő, cenzorbizottság tagja 

 
A Bástya Egyesület alapítói és szerepeik: 

Kerekes Zoltán elnök: az egyesület képviselete, a munkák 
beütemezése, az egyesület tevékenységének irányítása 

Gergely István alelnök: kapcsolattartás a támogatókkal 
Felföldi Zoltán alelnök: kapcsolattartás a támogatókkal 
Lapohos Ella-Izabella alelnök: az elnökkel való együttműködés, 

kapcsolattartás a támogatókkal 
Bakó Zsuzsa-Enikő titkár és pénztáros: kulturális és vallási felelős 
Silai Rubinka cenzorbizottsági tag: beszerző 
Lapohos Attila cenzorbizottsági tag: a kollégiumi épület felújításának 

irányítása és karbantartásának felügyelete 
Kővári Júlia alapító tag ,vallás tanárnő, szociális munkás:  

kapcsolattartás a csángó szülőkkel és gyerekekkel 
Márton Attila  alapító tag, magyar-néprajz szakos tanár: pályázati felelős 

 
A magyarországi támogatók, segítők: 
Felföldi Zoltán 
Dr. Kuremszki Judit 
Dr. Csite András 
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A Bástya Egyesület tagjai 
 

 
Bakó Zsuzsa 

 

 
Kerekes Zoltán 
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Kővári Júlia 

 

 
Lapohos Attila 
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Lapohos Ella-Izabella 

 

 
Márton Attila 
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Silai Rubinka 

 

 
Felföldi Zoltán, a Mezőségi Őrzőkör Alapítvány elnöke 



A vicei csángó-szórványmagyar Bástya Kollégium 

 17

A Mezőségi Őrzőkör Közhasznú Alapítvány 
 
Alapítás éve: 2004. 
Alapító: Balázs Zoltán 
A Kuratórium elnöke: Felföldi Zoltán 
A Kuratórium tagjai: Borsos Endre, Csite András, Kata Péter 
Az Alapítvány székhelye: 6000 Kecskemét, Ipoly u. 1/a.  
Az Alapítvány postacíme: 6000 Kecskemét, Vacsi köz 8/a.  
Az Alapítvány számlaszáma: 50800128-11039794 
Az Alapítvány adószáma: 18366422-1-03 
Az Alapítvány közhasznúsági fokozata: közhasznú   
 
A Mezőségi Őrzőkör Közhasznú Alapítvány célja 
 
A Mezőségi Őrzőkör Közhasznú 
Alapítványt 2004-ben alapította 
Balázs Zoltán budapesti lakos, 
jelenleg a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem docense. Az 
alapítvány bíróság általi 
bejegyzése 2004. november 24-
én vált jogerőssé, azóta folytatja 
tevékenységét. Az Alapítvány 
célja  

 az erdélyi, azon belül 
különösen a mezőségi 
társadalmi szervezetek 
támogatása a közösség 
hagyományainak 
feltárásában és 
megőrzésében; 

 az erdélyi, azon belül 
különösen a mezőségi 
természeti, történelmi, 
kulturális és egyéb 
emlékek feltárása, felújítása, helyreállítása, megőrzése;  

 a tehetséges mezőségi gyermekek és fiatalok iskolai 
előmenetelének támogatása; 

Wass Albert  vicei mellszobra
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 a mezőségi helyi kezdeményezések és települési társadalmi 
szervezetek programjainak támogatása 

 
A Mezőségi Őrzőkör Közhasznú Alapítvány tevékenysége 
 
2004-2007. években az Alapítvány az alábbi fő tevékenységeket végezte: 
 

1. A vicei szórványkollégium támogatása: az Alapítvány támogatást 
nyújtott a vicei szórványkollégium működtetéshez szükséges 
egyesület („Bástya”) létrehozásához, a Kollégium létrejöttéhez és 
működéséhez (12 kisgyermek ellátásának teljes költsége). Ez 
havonta 440.000 Ft támogatást jelent. 

2. Az ördöngösfüzesi Szülőfalum Alapítvány támogatása: Az Alapítvány 
rendszeresen támogatja az ördöngösfüzesi Szülőfalum Alapítványt 
helyi közösségszervező és értékmentő tevékenységében (működési 
költségekhez történő hozzájárulás, eszközvásárlások, református 
templomok felújítása, etc.).  

3. Kapcsolat a Szamosújvári Református Egyházközséggel: Az 
Alapítvány rendszeres kapcsolatot tartott fent a Szamosújvári 
Református Egyházzal, akiknek a mezőségi szórványgyermekek 
támogatását célzó tevékenységét anyagilag támogatta.  

4. A Mezőzáhi Református Egyházközség támogatása: Az Alapítvány 
rendszeres kapcsolatot tartott fent a Mezőzáhi Református 
Egyházközséggel, amelynek támogatásokat nyújt a magyar 
gyerekeknek magyar óvodába járatásához és magyar nyelvű 
általános iskolai oktatásához.  

5. Adományok: Az Alapítvány többször könyv és ruha adományokat 
juttatott el Vice, Ördöngösfüzes és Mezőzáh településekre.   

6. Karácsonyi ajándékosztás: Az Alapítvány minden évben karácsonyi 
ajándékcsomagokat gyűjt Magyarországon, továbbá a befolyt 
pénzadományokból vásárol is ajándékokat. Ezekkel az ajándékokkal 
az elmúlt három évben mezőségi magyar gyerekeket ajándékozott 
meg. 

7. Telek vásárlás: az Alapítvány támogatásával az ördöngösfüzesi 
Szülőfalum Alapítvány Ördöngösfüzes központjában egy telket 
vásárolt, amely a később megvalósítandó magyar közösségi és 
kulturális központ helyszínéül szolgál. 

8. Jövőház tervezése: elkészültek a magyar közösségi és kulturális 
központ elvi engedélyezési tervei. 

9. Ördöngösfüzesi táncosok Magyarországon: az Alapítvány 
szervezésében az Ördöngösfüzesi Hagyományőrző Tánccsoport 



A vicei csángó-szórványmagyar Bástya Kollégium 

 19

Magyarország több településén, több alkalommal fellépett 
(Keszthely, Nagykanizsa, Kecskemét).  

10. Csereprogram mezőségi református lelkész házaspárok 
részvételével: az Alapítvány a bajai RAMPA Alapítvánnyal közösen 
csereprogramot szervezett, amelynek keretében mezőségi 
református lelkész házaspárok Magyarországon, magyarországi 
vendéglátóik pedig az erdélyi Mezőségen töltöttek el néhány napot. 

11. Mezőségi általános iskolások Magyarországon: az Alapítvány a bajai 
RAMPA Alapítvánnyal közösen nyári tábort szervezett 
ördöngösfüzesi és mezőzáhi gyerekek számára.  

12. Nemzetközi falukutató tábor szervezése Ördöngösfüzesen: 2005. 
júliusban az Alapítvány – együttműködve a Budapesti Corvinus 
Egyetemmel, valamint a kolozsvári Babes-Bolyai Egyetemmel – 
nemzetközi falukutató tábor szervezésében vett részt, amelyen 90 
magyarországi, romániai, spanyol és francia egyetemista 10 napon 
keresztül empirikus kutatást végzett Ördöngösfüzes településen.  
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Erős Bástya a Mezőségben 
Tesznek, hogy ne haljon ki a magyar szó  
 
"Úgy cselekedjünk, hogy megmaradjunk" – mondta egykor a másfél éve 
elment Sütő András. Ha valaki, a Mezőségről – a Makkai Sándor református 
püspök által magyar Holt-tengernek nevezett erdélyi vidékről – származó 
nagy író igazán tudta, hogy a szórványban élő magyarság csak akkor marad 
meg, ha megőrzi a nyelvét.  

A magyar nyelv utolsó bástyái, a 
templom és az iskola a legtöbb 
mezőségi településen 
végveszélybe került. Vicén is, a 
Mezőség északi részén, Bethlentől 
délre megbúvó, háromszázötven 
lelkes falucskában. A zömében 
románok lakta vidéken ez az 
egyedüli színmagyar 
(nagyobbrészt katolikus, 
kisebbrészt református) falu, ahol 
tavaly csoda történt. A térség 

egyetlen magyar anyanyelvű iskolája mellett megnyílt a csángómagyar 
gyerekeknek létrehozott Bástya Kollégium.  
 
Az iskolabezárás réme  
"Ha megszűnne a magyar iskola Vicén, akkor az itteni és a környéken élő 
magyar gyerekek nagy része román nyelvű iskolába menne" – mondja 
Lapohos Ella igazgatónő. A nyolcosztályos általános iskola állami intézmény, 
s ha nem sikerül biztosítani az államilag előírt létszámot, akkor bezárják az 
iskolát. Bár Vicére öt faluból járnak magyar kisdiákok, mivel évről évre 
csökken a számuk, tavalyelőtt már a megszűnés közvetlen veszélye 
fenyegetett. Ekkor találták ki azt, hogy létrehoznak egy kollégiumot, ahová 
Csángóföldről hoznak nehéz sorsú magyar gyermekeket, akik odahaza 
nemigen tudnak magyarul tanulni. Így másokon segítve magukon is 
segítenek, hiszen meglesz az iskola megmaradásához szükséges 
tanulólétszám.  
Az ötlet zseniális – bár talán helyénvalóbb itt a humánus, sőt a keresztényi 
jelző. A községben ugyanis már több csángó család letelepedett Gergely 
István volt csíksomlyói plébános jóvoltából. A "Tiszti" néven emlegetett, 
Magyarországon is jól ismert és sokak által szeretett katolikus pap ugyanis 
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Vicéről származik. Amikor meghallotta az ötletet, a kollégiumnak 
felajánlotta régi vicei családi házát. Igen ám, de az épület – hogy 
bentlakásként működhessen – jelentős felújításra és átalakításra szorult, de 
ehhez nem volt pénze a faluközösségnek. Ekkor került "képbe" a 
magyarországi fiatal értelmiségiek, vállalkozók által 2004-ben alapított 
Mezőségi Őrzőkör Közhasznú Alapítvány.  

A kuratórium elnöke, Felföldi 
Zoltán elmondása szerint 
alapítványuk fő célja az erdélyi, 
különösen a mezőségi társadalmi 
szervezetek támogatása a 
közösségek hagyományainak 
feltárásában és megőrzésében, 
továbbá a tehetséges mezőségi 
gyermekek és fiatalok iskolai 
előmenetelének segítése. 2006-
ban ismerkedtek meg a vicei 
iskolamentő ötlettel, a 
faluközösséggel s a fiatal 

tanítógárdával. Velük és Gergely atyával összefogva megalapították a 
Bástya Egyesületet, hogy a bentlakás létrehozása és működtetése lehetővé 
váljon. Az épület felújításához és átalakításához szükséges pénzt, több mint 
hárommillió forintot – romániai segítség hiányában – magyarországi 
magánszemélyektől, vállalkozóktól és önkormányzatoktól gyűjtötte össze és 
továbbította Vicére az alapítvány.  
 
Csángó falvakból toboroznak 
Tavaly szeptemberben tizenkét csángó tanulóval indult el a kollégium. A 
gyerekeket Gergely atya segítségével öt csángó faluból toborozták, ami 
nem is volt könnyű, mert a szülők nehezen engedték el csemetéiket a jó 
négyszáz kilométer messzeségben levő ismeretlen mezőségi faluba. Az 
ingyenes bentlakás és teljes ellátás, a 24 órás nevelői felügyelet, valamint a 
karácsonyi és húsvéti hazaszállítás legalább olyan vonzó volt a 
szegénységben élő csángó szülőknek, mint az, hogy gyerekük magyarul 
tanulhat. Tavaly ősszel a tizenkét csángó gyerekből ketten még egyáltalán 
nem, hárman pedig gyengén beszéltek magyarul, de mivel együtt tanulnak 
a vicei gyerekekkel a helyi általános iskolában, ma már a kollégiumban is 
inkább magyarul beszélgetnek egymással a csángó gyerekek. 
A tavaly október 7-i megnyitó ünnepségre eljött Mádl Dalma is, aki Gergely 
atya kérésére elvállalta a vicei csángó kollégium védnökségét. "Amikor 
meghallottam, hogy Tiszti felajánlotta a házát, hogy itt csángó gyerekek 
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magyarul tanulhassanak, rögtön tudtam, hogy ha tudok segíteni, akkor 
melléjük állok" – meséli Dalma asszony, aki elsősorban azzal tud segíteni, 
hogy felhívja barátai, ismerősei figyelmét a Bástya Kollégiumra. Hozzáteszi: 

"Mindig vannak jó szándékú, 
áldozatkész emberek, akik ha 
megtudják, hogy van egy értelmes 
cél, és szükség van rájuk, akkor 
segítenek. Sok olyan nemeslelkű, 
nagyvonalú, példamutató ember 
kellene, mint Tiszti és mint Zoli."  
 
Most jön csak a neheze  
Gergely atya, Felföldi Zoltán, Csite 
András és társaik bebizonyították, 

hogy ha segítünk másoknak, ők is tudnak segíteni magukon, s másokon is. 
Egy év alatt állami segítség nélkül, civil összefogással sikerült létrehozni a 
csángómagyar kollégiumot, amely néhány hónap alatt olyan népszerű lett, 
hogy most már sok csángóföldi szülő szeretné ideküldeni a gyerekét. A 
bentlakásban legfeljebb húsz diákot tudnak elhelyezni, s úgy látszik, az idén 
őszre nem lesz nehéz a létszámot "feltölteni". Tehát a vicei Dsida Jenő 
Általános Iskola hosszú időre megmaradhat.  
Mindez akár egy szép és igaz történet hepiendje is lehetne, ám mint Felföldi 
Zoltán és Lapohos Ella mondja, könnyebb volt egyszeri erőfeszítéssel 
létrehozni a kollégiumot, mint folyamatosan működtetni. Az intézmény 

fenntartásának teljes költsége (rezsi, 
étkeztetés, dologi és személyi 
kiadások) majdnem eléri a havi 
félmillió forintot, amelynek 
előteremtését a Mezőségi Őrzőkör 
Alapítvány vállalta, mivel a mezőségi 
szórványmagyarság erre (egyelőre) 
nem képes. A jelenleg meglévő 
összeg áprilisig elegendő. Ezért az 
alapítvány újabb forrásgyűjtő akciót 
kezdett. Várják magánszemélyek és 
vállalkozások pénzadományait (az 

alapítvány bankszámlaszáma: 50800128-11039794), és a személyi 
jövedelemadó egy százalékát is fel lehet ajánlani a közhasznú 
alapítványnak (adószáma: 18366422-1-03). Az alapítvány internetes címe: 
www.orzokor.hu.  
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Ezenkívül bővíteni szeretnék azon hazai önkormányzatok körét, amelyek 
rendszeres havi támogatást nyújtanak a vicei Bástya Kollégiumnak: állandó 
lakosonként havi egy forint összegben. Eddig többek között Balatonfüred, 
Cegléd, Hódmezővásárhely, Kistelek, Mórahalom, Soltvadkert, Somogyvár, 
Szada, Sződliget önkormányzata csatlakozott a mezőségi iskolamentő 
akcióhoz. Az alapítvány működtetői abban bíznak, hogy a jó példa ragadós, 
s egyre többen, nagyobb városok is segítenek. Hogy Kemény Zsigmond, 
Wass Albert, Sütő András földjén ne haljon ki a magyar szó.  
 
Faggyas Sándor 
A Magyar Hírlap 2008, február 17-i cikke 
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„A csángóknak épített kollégium 
tanintézményt mentett Erdélyben” 
 
Kettős teher nehezedik azokra a tanárokra, akik nemcsak iskolájuk, hanem 
nemzeti identitásuk megmentésére is vállalkoznak. Főként akkor, ha ezt 
szórványban élő magyarként, Erdélyben teszik. 
A falusi kisiskolák jövőjéről rendezett nyílt nap legnagyobb sikert arató 
felszólalója Lapohos Ella matematikatanár, a vicei iskola igazgatója volt. A 
mezőségi dombság szélén lévő színmagyar falu az utolsó sziget a románok 
lakta települések gyűrűjében. "Itt működik a térség egyetlen magyar 
iskolája, de a csökkenő tanulólétszám miatt bezárás fenyegette az 
intézményt"   mondta Lapohos Ella. 

Fennállt a veszélye, hogy lakat 
kerül az iskolára, és a magyar 
gyerekek a szintén 
létszámhiánnyal küzdő román 
nyelvű intézménybe kerülnek át. A 
helybeliek iskolájuk, anyanyelvük 
megmentésére egyesületet hoztak 
létre, amely kollégiumot létesített 
nehéz sorsú csángó gyerekeknek. 
A kezdeményezést felkarolta 
Gergely István csíksomlyói 
plébános, ingyen adott egy 

épületet Vicén bentlakásos diákotthon kialakítására. Ezután tizenkét, rossz 
anyagi körülmények között élő csángó fiatal érkezett a faluba, akik ingyen 
ellátást kapnak a kollégiumban. Lapohos Ella elmondta: "A csángó fiatalok 
érkezése megmentette az iskolát a bezárástól. Az intézmény pedig az 
anyanyelvi oktatással óvja a csángó gyerekeket a beolvadástól." Az iskola 
állami támogatást nem kap, adományok, pályázati források és önkéntes 
munka segítségével működtetik az intézményt. 
 
Nevét elvették, a jövőjét nem 
Megtiltotta a román állam, hogy a vicei iskola Wass Albert nevét viselje. Azt 
viszont már nem sikerült elérnie adminisztratív eszközökkel sem, hogy a 
Dsida Jenő Általános Iskolára átkeresztelt magyar intézmény megszűnjön. 
Sőt rövidesen újabb nyolc csángó diák költözik a kollégiumba. 
 
A cikk forrása: http://www.magyarhirlap.hu/cikk.php?cikk=142817  
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Az "egy forintos" támogatás is sokat ér  
Magyar Hírlap 2008. május 16. 
http://www.magyarhirlap.hu/cikk.php?cikk=147186 
 
A magyar Holt-tengernek is nevezett erdélyi Mezőség szívében megmaradhat 
a magyar nyelvű oktatás. Tavaly ősszel csángó gyerekek érkeztek a messzi 
Moldvából Vicébe, ahol egy magyarországi alapítvány segítségével 
kollégiumot hoztak létre, és egyre több hazai önkormányzat járul hozzá az 
iskola fenntartásához. 
  
Vége felé közeledik az első tanév a vicei Bástya Kollégiumban, az erdélyi 
Mezőség északi részének egyetlen színmagyar falujában. A térség egyetlen 
magyar anyanyelvű iskolája mellett tavaly szeptemberben nyílt meg a 
csángó magyar gyerekeknek létrehozott bentlakás. Mint arról korábban 
beszámoltunk, Gergely István volt csíksomlyói plébános régi vicei családi 
házát a – magyarországi fiatal értelmiségiek és vállalkozók által – 2004-ben 
alapított Mezőségi Őrzőkör Alapítvány anyagi segítségével újította fel és 
alakította át a helyi iskola és a faluközösség összefogásával létrehozott 
Bástya Egyesület. A Dsida Jenő Általános Iskolában így együtt tanulnak a 
mezőségi magyar és a moldvai csángó kisdiákok. Tavaly ősszel a tizenkét 
csángó gyerekből ketten még egyáltalán nem, hárman pedig gyengén 
beszéltek magyarul, de ma már a kollégiumban is csak magyarul folyik a 
szó.  
 
A mezőségi csángó kollégium néhány hónap alatt olyan népszerű lett, hogy 
egyre több csángóföldi szülő szeretné oda küldeni a gyermekét. Ezzel a 
vicei általános iskola hosszú időre megmaradhat, hiszen – a helyi kisdiákok 
csökkenő száma mellett – így sikerül biztosítaniuk az államilag előírt 
tanulólétszámot. A Gergely István házából kialakított kollégiumban húsz 
diákot tudnak elhelyezni, s úgy látszik, az idén őszre már nem lesz nehéz 
megtölteni a helyeket. A csángó kollégium védnökségét Mádl Dalma 
vállalta, s egyre több hazai önkormányzat és vállalkozás csatlakozik a vicei 
iskolatámogató akcióhoz. Ez azért fontos, mert a kollégium fenntartásának 
költsége megközelíti a havi félmillió forintot, s ha bővül az intézmény, akkor 
ezt meg is fogja haladni. A finanszírozási igény azért is növekedni fog, mert 
a nyolcadik osztály elvégzése után sem lehet majd a végzett diákok kezét 
elengedni, róluk a későbbiekben – a középiskolában – is gondoskodni kell, 
miközben az elballagók helyére évről évre új kisdiákok érkeznek majd a 
kollégiumba.  
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A folyamatos működtetés mellett építkezni is szeretnének: mint Lapohos 
Ella igazgatónő mondja, nagy szükségük van egy olyan épületre, amely 
egyben fásszín és raktár is lehetne. Bíznak abban, hogy a szükséges 
beruházást a Szülőföld Alaphoz az idén benyújtott pályázatból meg tudják 
valósítani. Az alap tavaly másfél millió forinttal támogatta a kollégiumot. A 
működtetés finanszírozását a Mezőségi Őrzőkör Alapítvány vállalta, mivel a 
szórványban élő helyi magyar közösség erre egyelőre nem képes, a román 
államtól pedig nem számíthatnak támogatásra.  
 
Az alapítvány elnöke, Felföldi Zoltán szerint nagy segítség, hogy egyre 
bővül azon hazai önkormányzatok köre, amelyek rendszeres havi 
támogatást nyújtanak a vicei Bástya Kollégiumnak: állandó lakosonként 
havi egy forint összegben. "Azt az egy forintot mindenki kibírja, és a 
legkisebb segítség is sokat jelenthet" – mondja Vécsey László, Szada 
polgármestere. A Pest megyei település az elsők között csatlakozott a 
csángó gyerekek magyar nyelvű oktatását-nevelését támogató 
mozgalomhoz, és felfelé kerekített: a 4200 lakosú község önkormányzata 
havi ötezer forintot utal át az alapítványnak. A szadaiak gesztusa azért is 
figyelemre és követésre méltó, mert személyesen még sohasem találkoztak 
a viceiekkel, barátok láncán keresztül ismerték meg őket, és elektronikus 
levelezéssel tartják velük a kapcsolatot. Már van egy erdélyi 
testvértelepülésük, a Farkaslaka melletti Kecetkisfalud, de úgy gondolták, a 
csángók vannak a legnehezebb helyzetben, ezért őket is segíteni akarják.  
 
A hatezer lakosú Mórahalom havi hatezer forinttal támogatja a vicei 
kollégiumot. "Jó lenne, ha minél több település, főként város beszállna ebbe 
a mozgalomba, mert ha egyre több magyarul tudó, kiművelt csángó gyerek 
hazamegy Csángóföldre, ott kovászként segítheti a magyar nyelv és kultúra 
megmaradását" – ezzel indokolja Nógrádi Zoltán polgármester, hogy Felföldi 
Zoltán kérésére miért mondtak igent. Emellett "keresztapaságot" vállaltak 
két csángó diák fölött, az ő kollégiumi ellátásukat a mórahalmi 
önkormányzat fizeti. Egyébként Mórahalomnak Csíkszentmártonnal van már 
testvérkapcsolata. Mórahalom és Kistelek városa együtt épített 
gyerekeknek turistaházat Csíkszentmártonban, gazdaprogramot, turisztikai 
projektet indítottak Sepsiszentgyörgyön, és támogatják az Úz-völgyi 
cserkésztábort.  
 
"A csángók a legárvultabb magyar népcsoport. Mindenki, aki támogatja a 
magyar nyelvű tanulásukat, egy-egy magyar lelket ment meg a jövőnek" – 
mondja Kószó Péter, Hódmezővásárhely alpolgármestere. Az ötvenezer 
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lakosú megyei jogú város a határon túli magyaroktól megkapta a 
"legtisztességesebb város" címet, mert a 2004. december 5-i 
népszavazáson a legnagyobb arányban szavazott a kettős állampolgárság 
megadására. Eddig már húszezer Kárpát-medencei magyar kérte és kapta 
meg a város tiszteletbeli polgára címet Hódmezővásárhelytől, amely tavaly 
összesen 17 millió forint értékben támogatott határon túli magyar 
programokat. A múlt év végén döntöttek a Mezőségi Őrzőkör Alapítvány és 
a vicei Bástya Egyesület ezer euró összegű támogatásáról, és az idén 
további háromezer euróval segítséget nyújtanak, emellett több csángó 
gyermeket vesznek keresztszülői pártfogásba.  
 
Egy csángó kisdiák teljes kollégiumi költségét (szállás, étkezés, fűtés, 
tanszerek, oktatás, hazautazás, kollégiumi nevelőtanárok stb.) állja havi 
harmincezer forint összegben egy győri székhelyű bútorgyártó, -forgalmazó 
és faipari cég, és a vicei kollégium kialakítását is támogatta félmillió 
forinttal. Az egyik tulajdonos, Zsadányi László elmondta, hogy az Erdélyben 
nyelvileg és szociálisan leghátrányosabb helyzetű mezőségi magyar és a 
csángó fiatalokat nemcsak pénzzel, hanem a személyes kapcsolatok 
fejlesztésével és szakképzéssel is támogatni akarják. Szerinte a legjobb az 
lenne, ha Magyarországon szakmát lehetne adni nekik, ezt bentlakással és 
ösztöndíjjal több hazai cég is szívesen támogatná. Ezután az Erdélybe, 
Csángóföldre hazatérő fiatalokkal közös vállalkozásokat indítanának, 
segítve otthoni boldogulásukat. "Olyan kezdeményezéseket érdemes 
felkarolni – mondta –, amelyek előbb-utóbb önjáróvá válnak."  
 
A Mezőségi Őrzőkör Alapítvány továbbra is várja magánszemélyek és 
vállalkozások pénzadományait (bankszámlaszáma: 50800128-11039794), 
és a személyi jövedelemadó egy százalékát is fel lehet ajánlani a közhasznú 
alapítványnak (adószáma: 18366422-1-03). Internetes címe: 
www.orzokor.hu. Tavaly az egy százalékokból több mint hétszázezer forint 
gyűlt össze, s az összeg minden egyes forintját a kollégium működésére 
fordították. A befolyt pénzösszegekből az alapítvány a saját működésére 
egyetlen fillért sem költ, a munkát Magyarországon mindenki önkéntes 
alapon, fizetés és költségtérítés nélkül végzi.  
 
Faggyas Sándor 
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Sikeres Jótékonysági est a csángó 
magyarokért  
Magyar Hírlap 2008. június 3.  
A cikk forrása: http://www.magyarhirlap.hu/cikk.php?cikk=148144   
 
A moldvai csángók és az erdélyi szórványmagyarság oktatási programjának 
támogatásáért rendeztek hétfőn jótékonysági estet a székesfehérvári 
Vörösmarty Színházban. A telt házas, Határok nélkül című rendezvényt Jáki 
Sándor Teodóz bencés szerzetes nyitotta meg, a programot Sebestyén Márta 
népdalénekes állította össze, az est fővédnöke pedig Sólyom László 
köztársasági elnök volt. 
  
Az est hangulatát Jáki Sándor Teodóz bencés szerzetesnek, az est 
díszvendégének a megnyitóbeszéde adta meg, amikor a többi között ezt 
mondta: "A csángó magyarokkal ne tessenek foglalkozni, mert azt nem 
lehet abbahagyni. Én is így vagyok vele. Eddig nyolcvannyolcszor jártam 
Csángóföldön, de alig várom, hogy legközelebb is ott lehessek." 
 
A rendezvény egyik támogatottjának, a Moldvai Csángó Magyarok 
Szövetségének az oktatási felelőse, Hegyi Attila drámai hangú 
beszámolójából megtudtuk: harmincnyolc tanár tanítja magyar nyelven a 
csángóföldieket, így aztán nem csoda, hogy a negyvenöt faluban élő 
mintegy kilencezer gyerek közül alig ezerötszázat tudnak anyanyelvi 
oktatásban részesíteni. Ráadásul a román hatalom nemhogy nem támogatja 
őket munkájukban, de ahol tud, keresztbe is tesz nekik. Az oktatási felelős 
beszédét így zárta: "Kérjük a Kárpát-medence magyarságát, ne hagyjon 
magunkra bennünket!"  
 
Az est másik támogatottjának, a Vasárnapi Iskola Alapítványnak az 
alapítója, Benkei Ildikó elmondta: ők szervezik és segítik azoknak a 
magyarországi tanároknak a munkáját, akik vállalják, hogy hétvégéjüket 
erdélyi szórványmagyar falvakban élő gyermekek anyanyelvi oktatásának 
szentelik. Jelenleg negyvennégy pedagógus folytat társadalmi munkában 
ilyen tevékenységet, tizenhat határ közeli erdélyi kistelepülésre visszajárva. 
A jövőben nem csupán Erdélyben, de más, határon túli magyar 
településeken is szeretnének eljutni a gyerekekhez.  
 
A szintén támogatásban részesülő vicei Bástya Egyesület vezetőjétől, 
Kerekes Zoltántól megtudtuk: az egyesület hatalmas erőfeszítések árán, 
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bentlakásos kollégium alapításával tartja életben az észak-mezőségi 
Beszterce-Naszód megyei magyaroktatás egyik utolsó végvárát, a vicei 
Dsida Jenő Általános Iskolát, amelyben hatvannyolcan tanulnak. "Állandóan 
a megszűnés szélén táncoló iskolánk kellő összefogás és segítség nélkül 
nem tud megküzdeni a szórványban élő magyarságot és a csángókat román 
részről sújtó asszimilációs törekvésekkel" – hangsúlyozta az elnök.  
 
A megsegített szervezetek vezetőinek a beszéde után az est közönsége 
ízelítőt kapott a gazdag erdélyi és moldvai népzenéből. A fellépők között 
volt az Alba Regia vegyes kórusa, a Szigony együttes, Berszán Fülöp 
énekes, Hodorog András furulyás, Nisztor Ilona énekes és tanítványa, 
Tamás Júlia, valamint Szirtes Edina Mókus hegedű- és harmonikaművész, ő 
a Vörösmarty Színház művészeivel, Fehér Adriennel és Jónás Andreával 
adott elő egy erre az estre komponált éneket. A műsor második részében 
hatalmas ovációval fogadta a közönség Sebestyén Mártát, a világhírű 
népdalénekest, akit Szokolay Dongó Balázs és Bolya Mátyás kísért különféle 
hangszereken, többek között somogyi hosszúfurulyán, kobozon, dudán és 
citerán.  
  
Parcsami Gábor  
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Támogatási lehetőségek 
  Támogatását a következő módokon juttathatja el:
 

1. Rendszeres havi támogatás a gyermekek 
ellátására, a kollégium fenntartására. 

 
 

2. Magyarországi községek és városok polgáronként 
havi 1 forintos hozzájárulása. 

 
 

3. SZJA 1% a Mezőségi Őrzőkör Alapítványnak 
18366422-1-03 

 
Rendszeresen adakozni kívánóknak javasoljuk, 
hogy adjanak bankjuknak rendszeres átutalási 

megbízást.  
Az Alapítvány számlaszáma: 50800128-11039794 

 
Csekket kérésre postai úton küldünk. 

A Mezőségi Őrzőkör Közhasznú Alapítványnak 
biztosított adományok leírhatók az adóalapból. 

 
Magánszemély adományozó esetében kérjük az átutaláson feltüntetni: 
név, állandó lakhely, adóazonosító jel, közlemény rovatban megjelölni, 

hogy közhasznú támogatásról van szó. 
Vállalkozó adományozó esetében kérjük az átutaláson feltüntetni: 
cégnév, székhely, adószám, közlemény rovatban megjelölni, hogy 

közhasznú támogatásról van szó. 
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Külföldről érkező átutalásokhoz: 
Mezőségi Őrzőkör Közhasznú Alapítvány 

Székhely: H-6000 Kecskemét, Ipoly u. 1/a. 
Postacím: H-6000 Kecskemét, Vacsi köz 8/a. 

IBAN: HU60 5080 0128 1103 9794 0000 0000 
SWIFT kód: TAKBHUHB 
BIC kód: TAKBHUHBXXX 

A bank neve és címe: 
Magyar Takarékbank Rt. H-1122 Budapest, Pethényi köz 10. 

 
Drótposta: 

mezosegi.orzokor@t-online.hu 
Kerekes Zoltán – Vice: zolicime@yahoo.com 

Lapohos Ella – Vice: ellalap@freemail.hu 
 

Telefon: 
Felföldi Zoltán +36-70-336-41-53 
Csite András: +36-20-46-55-483 

Az Alapítvány számlaszáma: 50800128-11039794-00000000 
Adószám: 18366422-1-03 

 
www.orzokor.hu 


