
7AKTUÁLIS Gyergyói Hírlap  2017. április 21–23., péntek–vasárnap

A SZERZŐ FELVÉTELE

„Merünk álmodni, ter-
vezzük, hogy a ta-
vasz i  vakác ióban  

meghívjuk a lábnyiki gyere-
keket Gyergyószentmiklósra. 
Olyan programot állítanánk 
össze, mely kikapcsolódást, 
úgymond világlátást nyújta-
na számukra. Azt szeretnénk, 
hogy szép élményekben legyen 
részük, lássanak minél töb-
bet a városból. Szeretnénk, ha 
a gyergyóiak is megnézhetnék 
a lábnyiki gyerekek gyönyörű 
műsorát” – mondta tavaly év vé-
gén Tamás Anikó, az Őszi Ró-
zsák Idősek Klubjának egyik 
tagja a lábnyiki látogatásuk 
után. Az idősek klubjának a 
megálmodója, létrehozója és 
koordinátora, György Ildikó a 
2016-2017-es tanévtől missziós 
munkára vállalkozott, magyar 
nyelvre tanítja a lábnyiki gyere-
keket, és tulajdonképpen ő kö-
tötte szorosra a kapcsolatot.

Izgalommal várt találkozás

A klubtagok álma valóra vált, 
szerdán délben megérkezett az 
a tizenhat gyerek, akik megérin-
tették őszinteségükkel, ragasz-
kodásukkal, kedvességükkel a 
gyergyóiakat a novemberi ta-
lálkozáskor. A terv szerint ál-
lították össze a programot a 
gyerekeknek, akik közül alig 

néhányan jártak errefelé, sőt, a 
két idősebb kísérőjüknek is tel-
jesen idegen a város, akárcsak a 
környező falvak. 

A kisbusz megérkezését több 
nyugdíjas is várta a Korona 
előtt, ugyanis itt kaptak két 
éjszakára szállást a lábnyiki 
vendégek. A Szent Márton Ala-
pítvány jóvoltából meleg ebéd-
del várták a gyerekeket, akik 
közül egy sem fogott neki az ét-
kezésnek imádkozás nélkül. 
Dániel Margit óvónő, a klub 
jelenlegi vezetője köszöntöt-
te őket, és ismertette a három 
napra tervezett programot. 

A szállás elfoglalása után, 
délután a Kós Károly iskola di-
ákjai fogadták a csángó nép-
viseletbe öltözött gyerekeket, 
akik műsort hoztak ajándék-
ba, kis jeleneteket, énekeket, 
meséket és verseket adtak át 
társaiknak, tanítóknak és szü-
lőknek. Többen megkönnyezték 
a gyerekek előadását. A  reme-
tei származású Nagy-Portik Ka-
talin, a lábnyiki gyerekek fiatal 
tanítónője, a műsor összeállí-
tója is örömmel fogadta, hogy 
a kóskárolyos diákok is megle-
petéssel készültek. A HalVirág 
Bábszínház Gyilkostó legendá-
ja című előadását pedig közösen 
nézték meg, majd ismerked-
tek, beszélgettek. Csütörtökön 
reggel indultak Csomafalvára, 

ahol fürödtek, és a kézműves 
csokigyárba is ellátogattak. 
Délután városnézésre került 
sor, templomokat látogattak 
meg. A Tarisznyás Márton Mú-
zeum munkatársai is lelkesen 
fogadták a kis csapatot. Este 
pedig a Szent István-templom-
ban a csángó gyerekekért és a 
vendégfogadásukat támogató-
kért hálaadó szentmisét tar-
tottak, ezt követően kézműves 
tevékenységen vehettek részt, 
ugyanis rózsafüzér-bogozást 
és mandalafestést terveztek a 
szervezők. A Súgó-barlang lá-
togatása elmaradt a mai napról, 
az időjárás miatt.

„Örvendünk, hogy jöhettünk 
a fogadásra”

Bot Klára és férje is elkísér-
te a gyerekeket, név szerint 
ismerik mindegyiket, hiszen 
az iskolán kívüli programo-
kon is részt vesznek. Az okta-
tás román nyelven folyik az alig 
700 lelket számláló Bákó me-
gyei kis településen, így dél-
utánonként tanulnak magyarul 
a diákok. „A szülők engedték 
szívesen a gyermekeket, is-
mernek minket, mert mi meg-
találkozunk velük, az iskolába 
is énökölönk, táncolunk együtt. 
Örvendünk, hogy jöhettünk a 
fogadásra. Otthon a templom-
ban munkálkodunk, őrizzük a 
templomot, s onnan is ismerjük 
a gyermekeket, nagyon ügye-
sek. Sok szép magyar éneket, 
verset tanultak meg.  A gyerme-
kek úgy szeretik, fontos lett ne-
kik a magyar, ezért is vagyunk 
együtt, nagyon jól tanolni kez-
dik a nyelvet, s már mindegyik 
jó beszél. A tanító is jól tanítja, 

valóság. Az itteni gyülekezésre 
is nagyon készültek, jaj, de iz-
gatták magokot” – mondta Bot 
Klára, akinek három unokája is 
eljött ismerkedni a gyergyói di-
ákokkal. 

Minden gyerek  beszél magyarul 

A magyar házban délutáni 
foglalkozásokat és a kisebbek-
nek magyar órákat is tart a 
Lábnyikban missziós munkát 
vállaló György Ildikó. Az it-
teni fellépésükre, a gyüleke-
zésre, mint mondta, nagyon 
vágyakoztak a gyerekek, hi-
szen sokat mesélt a városról 
nekik. „Lábnyik egy különös 
világ, teli őszinte, jóindulatú 
emberrel, gyermekkel. Elein-
te nagyon furcsa volt, meg kel-
lett szoknom azt a nyelvet, amit 
beszélnek. De nagyon szépen 

haladunk, minden gyerek ért és 
beszél már magyarul, nagyon 
sok mondókát, verset tanulunk. 
Készülünk az ünnepekre, pél-
dául március 15-i rendezvényt 
is szerveztünk, a magyar him-
nuszt is megtanulták a gyere-
kek. A szülők hozzáállása is 
pozitívnak mondható, egyre 
többen hozzák vissza a gyere-
keket a délutáni foglalkozásra, 
ahol kulturális, kézműves te-
vékenységek zajlanak. Picit 

elszomorít az, hogy egymás 
között még mindig könnyeb-
ben beszélnek román nyelven, 
igaz, hogy nagyon hamar válta-
nak. Az igazsághoz az is hoz-
zátartozik, hogy a családban 
többnyire román nyelven zaj-
lik a kommunikáció, ezt, amint 
a szülők mondták, a gyere-
kek érdekében, a haladásukért 
teszik” – ismertette György 
Ildikó. Hozzátette, nagyon jó vi-
szonyban van a román kollégá-
ival, elfogadták, és kölcsönösen 
segítik egymást a kis telepü-
lésen. 

Támogatók segítségével sikerült

Sok gyergyószentmiklósi 
felkarolta, támogatta az Őszi 
Rózsák Idősek Klubjának ter-
vét. Így sikerült előterem-
teni azt az összeget, amivel 
az álmuk valóra vált, tudtuk 
meg Szász Erzsébettől, a klub 
anyagiakért felelős tagjától. A 
Szent Márton Alapítvány és a 
Gyergyószentmiklósi Közbirto-
kosság mellett számos vállalko-
zó és magánszemély sorakozott 
fel, hogy a lábnyiki gyerekek 
megismerjék Gyergyószéket, 
élményben lehessen részük, 
barátságot köthessenek az itte-
ni diákokkal. Ahonnan jönnek, 
ott hétszáz lélek lakja a falut, 
melynek központja abból áll, 
hogy van egy kicsi házikó, ami 
az üzlet, szemben vele marha-
itató, mint minden moldvai fa-
luban, és hat pad. 

Újabb találkozásokat tervez-
nek, a lábnyiki gyerekek a Kós 
Károly iskola vezetőségével, di-
ákjaival is fogják tartani a kap-
csolatot.  

BARICZ TAMÁS IMOLA

Gyergyói nyugdíjasok Moldvából, Lábnyikról érkezett gyerekeket látnak vendégül

Csángó gyerekekkel vált valóra az álom

Csángó gyerekek csaltak könnyet a gyergyóiak szemébe

Tizenhat lábnyiki csángó gyerek érkezett kísé-

rőkkel három napra Gyergyószentmiklósra. 

A Szent István plébánián működő Őszi Rózsák 

Idősek Klubja tagjai a vendégeknek színes prog-

ramot állítottak össze. 

„Lábnyik egy külö-
nös világ, teli őszinte, 
jóindulatú emberrel, 
gyermekkel.”




