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Tárgy: Mezőségi Örzőkör Alapítvány 
kérelme 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Mezőségi Örzőkör Alapítvány (831 5 Gyenesdiás, Hámán Katalin utca 26.) kérelmet 
nyújtott be Polgármester Úrhoz, melyben csángó szórványmagyar Bástya Kollégiuma és 
magyardécsei fiókintézményének támogatását kérik a "polgáronként havi l Ft" program 
keretében. 

Az előterjesztést a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2011. március 3-ai ülésén 
megtárgyalta, és a határozati javaslatban foglaltak szerint bruttó 76.000,- Ft egyszeri1 

egyösszegű támogatás nyújtás át javasolja biztosítani a képviselő-testületnek. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

Határozati javaslat: 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a Mezőségi Örzőkör Alapítvány (831 5 Gyenesdiás, Hámán Katalin utca 26.) kérelmére 
a csángó szórványmagyar Bástya Kollégiuma és magyardécsei fiókintézmény fenntartása 
költségeire a Kőbányán élő polgárok az önkormányzaton keresztül "polgáronként havi l Ft" 
program keretében bruttó 76.000,- Ft egyszeri1 egyösszegű támogatást biztosít- megállapodás 
keretében - a képviselő-testület működési célú általános tartalékkerete terhére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
V égrehajtásért felelős: dr. Szabó Krisztián jegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Budapest, 20 ll. március 3. 

Törvényességi szempontból látta: 

lleged~y 4gyző 

Jógáné Szabados Henrietta osztályvezető 
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Budapest X. kerület polgármestere részére 

Tisztelt Kovács Róbert! 
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Kérjük, engedje meg, hogy bemutassuk önnek a magyarországi Mezöségi Örzőkör 

Alapítvány és az erdélyi Bástya Egyesület közös vállalkozását: az erdélyi Mezöség 

észak-keleti részén elhelyezkedő, színmagyar falu Vice csángó-szórványmagyar 

Bástya Kollégiumát és magyardécsei fiókintézményét A magyar nyelvet és a 

Mezöség magyar hagyományait ápoló szórványkollégiumainkban jelenleg összesen 40 

kisdiák tanul és kap az é{etre felkészítő, tartást adó nevelést. Eddigi eredményeinkről és 

törekvéseinkrőllevelünk mellékletében számolunk be. 

Terveink szerint az elkövetkező években erdélyi működésünket kibővítjük Beszterce

Naszód megye egészére, erőforrásainkat a mintegy 16 ezer lelkes magyar közösség 

intézményrendszerének megerősítésére és újabb szórványközpontok kialakítására 

kivánjuk fordítani. Következő konkrét lépésünk a bethleni szórványkollégium megnyitása 

lesz, amely 1500 fős magyarságával nem~sak kistérségi, de egyben szórványmagyar 

központ is. Törekvéseink megvalósitását segíti, hogy a Bástya Egyesület munkatársai 

várhatóan kiemeit szerepet kapnak a megyei "Demokrácia Központ" kialakításában. 

Terveink megvalósitását csak jelentős magyarországi kormányzati és önkormányzati 

támogatás teheti lehetövé. Eddigi forrásszerzö stratégiánk (önkormányzati, kormányzati, 

vállalkozói ill. erdélyi támogatások összegyűjtése) a továbblépéshez nem, csak a 

fenntartáshoz alkalmas. 

öntől azt kérjük, hogy amennyiben a Mezöségi órzökör és a Bástya Egyesület 

törekvéseivel egyetért, támogassa kezdeményezés ünket, a Bástya Kollégiumok 

fenntartását és Beszterce megyei bővítését Célunk az; hogy minél több magyarországi 

település, város és község képviselötestületének, polgárainak támogatását 

megszerezzük. Azt kérjük, hogy a településen élő polgárok az önkormányzaton 

keresztül havonta 1 Forinttal támogassák a Bástya Kollégiumok fenntartását és 

fejlesztését 

A Bástya Kollégiumok 2010/2011. tanévi fönntartása, a bentlakó és bejáró kisdiákok 

2011.01.24. 
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ellátása, tanszereík, a megfelelő szellemiségű nevelés biztosítása. utaztatásuk és az 

általános iskolát elvégzett középiskolások támogatása havontamintegy 2.000.000 Ft-ba 

kerül. A Mezőségi Örzökör Alapítvány számlájára érkező befizetéseket Alapitványunk 

teljes egészében továbbutalja a Bástya Egyesület számlájára. Kérjük, hogy amennyiben 

települése törekvéseivel ügyünket összhangban levőnek találja, szíveskedjen 

megfontolni a támogatás lehetőségét. 

Nagyrabecsüléssei üdvözli, egyben várja szíves és kedvező visszajelzését: 

Felföldi Zoltán - elnök és Dr. Csite András - kurátor 

A Mezőségi Őrzőkör Alapftvány és az erdélyi Bástya Egyesület tevékenységének 

bemutatása 

Az erdélyi Mezőség észak-keleti részén elhelyezkedő, színmagyar falu Vice csángó

szórványmagyar Bástya Kollégiumát azért indítottuk, mert a 200 7. évben a vicei 

magyar nyelvű általános iskolát - amely nem csak a vicei, hanem a Mellyes patak 

völgyében fekvő vegyes lakosságú falvak szórvány-magyar gyermekeinek az oktatását is 

végezte- a bezárás veszélye fenyegette. A helyzet megoldására Mo!dvábó! érkeztek 

csángó kisdiákok, a magyar nyelvü oktatás elöl elzárt csángó gyermekek részére 2007 

őszén kollégiumct létesítettünk, hogy a rendkívül hátrányos helyzetű gyerekek jó 

színvonalú oktatásban, az élet megpróbáltatásaira felkészítő nevelésben 

részesülhessenek, és egyúttal megőrizzük az apadó gyermeklétszám miatt fenyegetett 

jövőjű vicei iskolát. A kezdeményezés Gergely István atyától, hajdani csíksomlyói 

plébánostól indult, aki a csángó gyermekek ügyének régi és elismert követe. Gergely atya, 

.. Tiszti" Vicén született, az épületet ö ajánlotta fel a kollégium céljaira. 

A Bástya Egyesület fiatal erdélyi pedagógusok. civil szervezeti vezetők vállalkozása. 

A hazai és határon túli adományok segítségével 2007 szeptemberében beindulhatott az 

oktató-nevelő munka, 12 szegény sorsú, anyanyelvét őrzö csángó gyermek vette birtokba 

az épületet. 

A Kollégium ünnepélyes megnyitóján jelen volt Mádi Dalma asszony is, aki védnökséget 

vállalt a kezdeményezés fölött. Nagy örömünkre a vicei magyar tannyelvű általános iskola 

2008 februárjában testvériskolai kapcsolatot létesített a Lakiteleki Általános Iskolával. 

A Kollégium munkájának elismeréseként az elmúlt három évben a tanulólétszám 

folyamatosan nőtt, s idén megnyitottuk első "fiókkollégiumunkat" Magyardécsében. A 

rendszerben jelenleg mintegy 40 gyermek tanul, akik nagyobb része moldvai csángó, 

kisebb része pedig magyar oktatással már nem rendelkező falvak szórvány-magyar 

gyermeke (pf. Somkerék, Óradna). Mellettük a környékből bejáró gyermekek utazását, 

képzését is támogatja, finanszírozza Alapítványunlc Kezdeményezésünk elnyerte a 

Szülőföld Alap, a Pro Diaspora Alapítvány, a MOL Nyrt. és számos magyarországi 

önkormányzat támogatását is. 201 O-ben a Bástya Kollégium elnyerte a Nemzeti 

Jelentőségű Intézmény cimet. 

Alapítványunk a szórványmagyar közösségek megerősödését más formában is 
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támogatja, így például2010 márciusában Sólyom László köztársasági elnök úr 

jelenlétében avattuk fel a Délvidék első köztéri Szent István szobrát Horgoson, amelyet 

a Horgosi Juvenior Polgárok EgyesOletével közösen állítottunk, részben az NCA 

támogatásávaL 201 O októberében - szintén részben NCA támogatásból - a Vice me !letti 

Várkuduban állitottuk újra az 1945-ben ledöntött Turul emlékművet, melynek avatásán 

részt vett és ünnepi beszédet mondott Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke. 2009 

óta szakmai támogatást nyújtunk Hargita Megye Tanácsának "Összetartozunk" névre 

hallgató szórványprogramjának megvalósításához. Lehetőségeinkhez képest támogatjuk 

határon túli templomok, parókiák felújítását, építését (Sajósárvár, Gödemesterháza, 

Mezőzáh, etc.) 

Alapítványunkat többször bemutatta a magyarországi és az erdélyi média is, így többek 

között a Magyar Hírlap, a Heti Válasz, illetve a közelmúltban az Echo Televízióban 

bemutatták a vicei kollégiumról és a Beszterce-Naszód megyei szórványprogramunkról 

szól "lskolapélda" címü filmet is. 

Az elmúlt években számos magyarországi telepOlés támogatta erdélyi 

szórványmunkánkat. A ,.Pofgáronként havi egy forint az erdélyi Bástya Kollégiumok 

oktató-nevelő munkájának támogatására" kezdeményezés a Pest megyei Szadáról 

indult, ahol a képviselőtestület határozatban rögzítette a támogatást. Több magyarországi 

város, nagyközség, község (pl. Balatonfüred, Cegléd, Hódmezővásárhely, Kiskunmajsa, 

Kistelek, Litér, Mogyoród, Mórahalom, Nyárlőrinc, Soltvadkert, Somogyvár, Sződliget) is 

csatlakozott már kezdeményezésOnkhöz. Debrecen Megyei Jogú Város pedig jelentős 

egyszeri összeggel támogatta a Bástya Kollégium bövítését. 

www.szorvanymagyarsag.hu 
Mezöségi Órzökör Közhaszn ú Alapítvány 

PostacímOnk: H-8315 Gyenesdiás, Hámán u. 26 
Adószám: 18366422-1-20 Drótposta: info@szorvanymagyarsag.hu 

Telefon: Felföldi Zoltán +36-70-336-41-53 Csite András +36-30-730-66-66 
Az Alapitvány számlaszáma: 50800128-11039794-00000000 

IBAN: HU60 5080 01281103 9794 0000 0000 
SWIFT kód: TAKBHUHB BIC kód: TAKBHUHBXXX 

Bank neve és elme: Magyar Takarékbank Rt. H-1122 Budapest, Pethényi köz 10. 

Copyright (C) Mezőségí Őrzőkór Alapftvány 2011 
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