
Több mint tíz éve működik a mold-
vai csángó oktatási program, 
melynek köszönhetően ma már 
több mint 2000 gyermek tanul 
magyarul Moldva 27 településén. 
A programot működtető Moldvai 
Csángómagyarok Szövetsége 
újabb ott tanítani akaró pedagó-
gusokat, lelkes fiatalokat keres.
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Magyarul oktató tanárokat, 
tanítókat vagy akár pe-
dagógusi oklevéllel nem 

rendelkező, de a közösségépítésben, 
kultúra- és nyelvoktatásban munkát 
vállalni óhajtó fiatalokat egyaránt 
vár idén szeptembertől a Moldvai 
Csángómagyarok Szövetsége. Tu-

lajdonképpen kétféle munkáról van 
szó: egyfelől az állami iskolákba 
járó moldvai csángó gyerekeknek, 
akik minden más tantárgyat ro-
mánul tanulnak, a magyart mint 
anyanyelvet kellene oktatni, erre 
a munkára kellene magyartanár, 
illetve tanító. Másfelől a szövetség 
oktatási programja keretében az is-
kola utáni foglalkoztatásokat kelle-
ne megszervezni és lebonyolítani. 

Hegyeli Attila, a program irá-
nyítója és a szövetség egyik vezetője 
elmondása szerint minden moldvai 
csángómagyar faluban építettek, 
vásároltak vagy éppen bérelnek 
ingatlant, amely közösségi házként 
működik, ezekben zajlanak iskola 
utáni játékos foglalkozások, ahol 
a nyelvtanulás mellett a magyar 

kultúrát is megismerik az odajáró 
3–14 éves gyerekek. Ezekbe a há-
zakba keres pedagógusokat, lelkes 
fiatalokat a szövetség, olyanokat, 
akik közösséget építenének az ille-
tő faluban, és megtöltenék élettel a 
közösségi házat. „A tanítói, illetve 
magyartanári oklevél természetesen 
előnyt jelent, de hiánya nem kizáró 
jellegű. A közösségépítés, a magyar 
nyelv és kultúra szeretete nem föl-
tétlenül köthető a diplomához” – 
mondja Hegyeli Attila.

Az viszont tény, hogy aki erre a 
munkára vállalkozik, egy életformát 
is vállal ezzel. Tudni kell ugyanis, 
hogy ott magyar tannyelvű iskolák 
nincsenek, iskoláskorú gyerekes 
családok esetében ezt figyelembe 
kell vegye az, aki jelentkezik. Szol-

gálati lakást biztosít a szövetség, 
vannak falvak, ahol e célra már sa-
ját ingatlanokkal rendelkezik, ezek 
komfortos, fürdőszobás lakások. 
Más falvakban viszont paraszthá-
zakat bérelnek, amelyek az átlagos 
moldvai lakhatási körülményeknek 
felelnek meg – tehát általában nincs 
bennük fürdőszoba, fűtőanyag a fa, 
víz a kútban.

„Életforma ez, amit fel kell vál-
lalnia annak, aki idejön tanítani” 
– mondja Hegyeli. Beszélgetésünk 
során viszont hamar kiderül, hogy 
ez az életforma nem föltétlenül ta-
szító, sőt. Olyan pedagógus is van, 
aki 8-9 évig tanított moldvai csán-
gó faluban, és persze olyan is, aki 
egy év után továbbállt, a legtöbben 
viszont körülbelül három évet ma-

radnak. Hegyeli Attila szerint a ta-
pasztalat azt mutatja, hogy azoknak 
könnyebb, akik párjukkal érkeznek 
Moldvába, mert az ott rájuk váró 
feladat pszichésen is megterhelő, a 
család, a társ viszont feltöltően hat. 

Annak, aki erőt, kedvet és ener-
giát érez magában erre a munkára, 
sok ideje nem maradt a gondol-
kodásra, a hét végén ugyanis már 
kezdődik az a módszertani tábor, 
amely során a jelentkezők képet 
kaphatnak arról, hogy mire vállal-
koztak. A szövetség honlapján, a 
www.csango.ro-n részletes infor-
mációkat kaphatnak az érdeklődők 
az oktatási programról, a 0724–
411310-es telefonszámot pedig 
hívhatják azok, akik jelentkezni 
kívánnak.
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Körkép
csík

Betiltották Brüsszelben a csíki szalmalángot. Nem mintha 
csípte volna az eurobürokraták szemét az alcsíki mező füstölgő 
tarlója, hanem mert aggódnak a talajban lakó apró állatok meg 
az egy- vagy többsejtűek élete miatt. A helyi szakemberek legtöbb-
je nem csupán megmosolyogja a brüsszeli túlbuzgóságot, hanem 
teleszájjal röhög a környezetvédelem jegyében hozott intézkedésen.

Főként azért, mert tudja azt, amit a brüsszeli karosszékek-
ben ülők nem tudnak: évszázados gyakorlat a száraz növényzet 
égetése, a visszamaradó hamu pedig kiváló tápanyag. És a mik-
robiológiai egyensúlyt sem billenti fel ez a gyakorlat. Sőt a nö-
vényzetet, a talajszerkezetet éppen a hagyományos gazdálkodási 
módszerek alakították olyanra, amilyen. Ha a gazdák brüsszeli 
parancsra másféle módszereket kezdenek alkalmazni, akkor ne 
csodálkozzon senki, ha az élővilág az egysejtűektől a soksejtűe-
kig gyökeresen megváltozik. Ebből a szemszögből egyértelműen 
túlbuzgóság a rendelkezés, ez azonban aligha vigasztalja a helyi 
gazdákat, akiket azzal riogatnak a bürokraták, hogy elzárják a 
támogatási csapot, amnnyiben tarlót merészelnek égetni.

Az is igaz, hogy a tarlótüzek körüli gubanc nem új ke-
letű, inkább a tűzoltókat zavarta sok felügyelet nélkül égő 
parcella. Tegyük hozzá: jogosan, ugyanis nemegy esetben 
terjedt át a tűz erdős területre vagy éppen lakóházakra. 
Kidolgoztak hát egy spártai törvényt az égetés módszer-
tanára vonatkozóan, tűzvédelmi szempontból szigorú kere-
tek közé foglalták ezt a tevékenységet, de nem tiltották meg. 

Hasonló szellemben jártak el a környezetvédelmi hatóságok is.

Tehát ellenőrzött körülmények között mindaddig sza-
badott felgyújtani a tarlót, amíg meg nem született a terület 
alapú és mindenféle más, Brüsszelből érkező támogatás.

A rendszer természetesen lyukas, ugyanis nem minden eset-
ben a gazda gyújtogat. Előfordult elégszer, hogy kirándulók, 
felelőtlen suhancok játszottak a tűzzel a mezőn, vagy éppen a 
szomszéd földjéről terjedtek át a lángok. Mit tegyen ilyenkor  
a gazda, illetve az APIÁ-s ellenőr, ha korom, üszök fogadja ga-
bonatarló helyett a szántóföldön? Mert a szabály egyértelmű: 
ha felperzselték a tarlót, oda a támogatás. Elvben – ha nem 
a tulajdonos gyújtotta fel a növényzetet – kivételt lehet tenni, 
hiszen a termelő önhibáján kívül lobbant lángra a tarló.

Hoppá! Akkor meg is van a kibúvó, csak kicsit cselezni kell, 
amolyan igazi hazai módra lavírozni a törvény kiskapui között: 
előbb fel kell gyújtani a mezőt, utána meg ártatlan képpel jelen-
teni a rendőrségen, hogy: „Nini, valaki felégette a tarlómat.”

A brüsszeli túlbuzgóság tehát viszonylag egyszerűen, 
pléhpofával kicselezhető.

De akkor következzen a mi házi marhaságunk: miközben 
olyan „csóró” országban mint Dánia, összegyűjtik a közterüle-
tekről, az országút menti árkokból lekaszált füvet, és az ener-
giaipar szolgálatába állítva vagy biogázas tartályokban erjesz-
tik, vagy megszárítva hőközpontokban elégetik – mi fűtjük az 
őszi mezőt. Télen pedig vagy nekiesünk az erdőnek – amíg még 
van aminek! – tűzifáért, vagy sírunk a gázszámla miatt.

A technika fejlődése megcáfolta a régi mondást, miszerint 
szalmaláng mellett nem lehet fűtőzni: ki sem kell találni a kü-
lönböző növényi hulladékokat hasznosító kazánokat, kitalálták 
azokat már régen. Sőt olyanok is léteznek, amelyek számára nem 
kell briketté préselni a szalmát. Évekkel ezelőtt hallottam egy 
zöldenergiás tanácskozáson, hogy Dániában, egy harmincezres 
városka hőközpontjában szalmával fűtöttek. A henger alakú bá-
lákat futószalag szállította a tűztérbe, ahol parázsló cigarettához 
hasonlóan égtek el. A város közterületeiről begyűjtött száraz nö-
vényzet, illetve a környék farmjainak feleslege biztosította a fűtést 
és a meleg vizet harmincerzer embernek. S arról is van tudomá-
som, hogy másutt lakóházakat építenek szalmabálákból, alapo-
san kidolgozott technológia és építészeti standardok alapján. És 
nem azért, mert nem futja nekik betonra…

Nem azért kellene tehát kihunyjon a láng a mezőn, mert 
Brüsszelben megtiltották a tarlóégetést, hanem mert lehet a 
szalmát ezer más dologra is használni.

Még akkor is, ha nem vagyunk annyira „csórók”, mint 
a dánok…

     NézőpoNt n Hompoth Loránd

MAgyAr nyeLveT TAníTAni, kuLTúráT áTAdni, közöSSégeT épíTeni 

Csángóföldre tanár kerestetik

Sajátos életformát vállal, aki Moldvában akarja gyakorolni a pedagógusi hivatást fotó: ancsin gábor

hirdetés

Tiltott szalmaláng


