
akik ha otthoni híreket hallanak, közelebb
érzik magukat a hazájukhoz. Mindehhez az
szükséges, hogy falvakon is elérhetõ legyen,
hiszen a Csángó Rádió elérhetõ a világ min-
den részén, de hogyan hallgathatják Csángó-
földön. Fontos lenne, hogy frekvenciaenge-
délyt szerezzünk, mert ha hullámsávon sugá-
rozzuk Modovában, akkor több csángó falu-
ban lehet lesz hallgatni. De ahhoz sok pénz
kell, elõbbször is egy ház, ahol berendezünk
egy stúdiót, aztán felszerelés. Egy hálószobá-
ra nem adnak frekvenciaengedélyt. 2014 no-
vemberében ötéves lesz a Csángó Rádió, egy-
elõre drága egy frekvenciás rádiót létrehozni.
Kell hozzá egy igazi rádióstúdió, nem lehet
úgy rádiózni, mint most, hogy egy hálószobá-
ból megy… Egy frekvenciás rádiónak ez nem
megfelelõ. A stúdióban kell egy megfelelõ
technika. De ez hosszú lépés lenne. Addig

szeretnénk új mûsorokat, készül a rádió új
honlapja, mindig van, mit javítani.”

Lõrinc Celesztint éjjel-nappal a rádió
foglalja le, ha néha elhagyja a falut, elõzete-
sen mindent elõkészít, és távolról irányítja.
Terveihez sok pénz kell, mûködtetése alkal-
mi adományokból történik, és bár nem költ-
séges, de az internet és a villamos áram nem
jön ingyen. A Csángó Rádiónak egyre több
barátja és híve van. A Magyar Újságírók Kö-
zössége 2011. március 15-én a LANT ÉS
TOLL díjban részesítette, 2014-ben a szege-
di A Falvak Kultúrájáért Alapítvány a Ma-
gyar Kultúra lovagja címmel tüntette ki. De
az igazi elismerés számára a hallgatóktól 
érkezõ bátorítás, hogy hallgatják és szeretik
a rádiót. Isten éltesse s tartsa meg az ötéves
Csángó Rádiót.

Oláh-Gál Elvira

közelkép
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SZÓRVÁNYGONDNOKI SZOLGÁLAT
Az elmúlt két évtizedben több olyan kezde-

ményezés született, amelyek pozitív hatása
egyértelmû, jelentõségük kiemelkedõ. Ezek el-
sõdlegesen az oktatás területén valósultak
meg, a legismertebbek: Szent Ferenc Alapít-
vány – Déva, Kallós Alapítvány – Válaszút,
Szórványdiákotthon – Kõhalom. Ezek közös
jellemzõje, hogy a gyermekek anyanyelvi ta-
nulását elõsegítõ intézményekként a gyerme-
kek bentlakását oldják meg.

Szórványban nem csupán a gyermekek
szorulnak támogatásra az anyanyelvben való
megmaradás vonatkozásában. Szüleik is kima-
radnak, lemaradnak olyan eseményekrõl, fel-
lazulnak azok a kapcsolatok, amelyek õket az
anyanyelv körében megtartani képesek. Mi-
ként a gyermekek számára az iskolát, a szüleik
számára is elérhetõvé kell tenni a magyar kul-
túrát. Fõleg olyan esetekben, amikor helyben
nincs magyar lelkész, a lelki gondozást kéthe-
tente/ havonta beszolgáló pap által tartott mi-
se/istentisztelet jelenti.

A szórványok szórványának tekintendõk
azok a kis (pár száz) lélekszámú települések,
amelyek területileg elszigetelten, más magya-
rok által (is) lakott településektõl távol, a napi
kontaktus kialakulását kizáró (20 km vagy en-
nél nagyobb) távolságra helyezkednek el. Az
ilyen, 200–400 magyar lakosú településeken a
helyi elemi iskola léte bizonytalan, helyben
nincs pap. Errõl a helyzetrõl írta 1934-ben
szívszorító üzenetét Földes Károly: „Szórvány-
misszió. Vannak testvéreink, akiknek megvan-
nak e világ szerinti nyomorúságaik, de nin-
csen vigasztalójuk. Úgy élnek a nyomorúság

tengerében, hogy minden pillanatban keresz-
tülcsap felettük a hideg, ellenséges hullám-
hegy. Elszórva laknak idegen vallású, idegen
nyelvû, idegen gondolkozású, sokszor ellensé-
ges érzületû népek között. Nincs vigasztaló-
juk, nincs bátorítójuk, nincs tanácsadójuk.
Nincs templomuk, temetõjük. Nincs, aki anya-
nyelvükön hirdetné nekik Isten üzenetét, Isten
akaratát, Isten vigasztalását. Nincs lelkipászto-
ruk. Testvérem! Te, aki mindennap elmehetsz
templomba; Te, aki hallhatod anyanyelveden
Isten igéjét – dobbanjon meg szíved és lelkiis-
mereted azokért, akik szórványokon laknak; a
mi árva, elhagyott, örvényben vergõdõ testvé-
reinkért.” (Földes Károly: Jajszó a pusztuló
szórványokból. Keresztes Nagy Imre Könyv-
nyomdája, Nagyenyed, 1934.)

A szórványgondnoki szolgáltatás célja az
aprófalvak (illetve a külterületi lakott helyek)
intézményhiányból eredõ települési hátránya-
inak enyhítése, az alapvetõ szükségletek kielé-
gítését segítõ szolgáltatásokhoz, közszolgálta-
táshoz, egyes alapellátásokhoz való hozzájutás
biztosítása.

A szórványgondnok egyszemélyes intéz-
mény. Hatékonyságának (és relatív olcsóságá-
nak) kulcsa az, hogy benne különféle tevé-
kenységek egyesülnek. Az ismert intézménytí-
pusoknál (iskola, egészségügy stb.) a szakoso-
dás, a specializáció, tehát a munka- és feladat-
megosztás növeli a hatékonyságot, és ezzel
együtt természetesen az intézmény méretét is.
Ezért váltak intézményhiányossá a kis telepü-
lések. A szórványgondnoki szolgálat alapelve
fordított: a gondnoki feladatkör a település mé-



retébõl fakadó minden hátrányra kiterjed.
Olyan feladatok tartoznak hozzá, amelyeknek
még vagy már nincsen gazdája – önálló intéz-
ményesült megoldási módja – életünk fokozó-
dó bonyolultsága, szakmákra hullása és a falu
kicsinysége következtében.

A jó szórványgondnok minden helyi
problémát észrevesz, amin tud, segít, amit
nem tud megoldani (idõ, üzemanyag, tudás
hiányában), annak megoldását másként igyek-
szik szorgalmazni. Érdeklõdik, információt
keres, kér, közvetít, bátorít, ötletet ad, véle-
ményt formál. Röviden: azon dolgozik, hogy
újra mûködjön, újra életképes legyen a falu
magyar közössége. A szórványgondnoki szol-
gáltatás továbbá biztosítja a helyi adottságok-
hoz és sajátosságokhoz igazodó egyéni és kö-
zösségi szintû igények kielégítését is.

A szórványgondnoki szolgáltatás körébe
tartozó alapellátási feladatok: óvodáskorú, is-
koláskorú gyermekek intézménybe történõ
szállítása, egyéb gyermekszállítás (szakköri
foglalkozás, sporttevékenységek, nyelvoktatás,
iskolai rendezvények stb.); az anyanyelvû kul-
túrához (elõadások, színház, kiállítások, mú-
zeumok stb.) való hozzáférés elõsegítése; sza-
badidõs tevékenység szervezése, segítése (ki-
rándulás, helyi rendezvények, könyvtári köl-
csönzés stb.); a hitélet elõsegítése és fenntartá-
sa (a szórványlelkész utaztatása, a gyülekeze-
tek közötti kapcsolatok ápolása, stb.). 

A szórványgondnok bizonyos szociális
feladatok ellátását is biztosítja, éspedig az
egészségügyi ellátáshoz való hozzájutást,
egyéb szolgáltatási igények, illetve közvetíthet
a községközpontban székelõ önkormányzat és
a községhez tartozó falu lakossága között.

A temesvári Szórvány Alapítvány két évti-
zede módszeresen foglalkozik a szórvány kér-
désével: kutatások, konferenciák és szakmai ki-
adványok sora jelzi ezt a tevékenységet. 2011
õszén a Szórvány Alapítvány képviselõje 
dolgozta ki azt a Szórványstratégiát, amelyet 
a MÁÉRT Szórvány Bizottsága szakanyagként
megtárgyalt és ennek alapján javaslatok fogal-
mazódtak meg. Ebben a stratégiában szerepel,
megvalósítandó intézményként a szórvány-
gondnokság. A Szórvány Alapítvány 2013-ban
nyert a Bethlen Gábor Alap központi keretébõl
támogatást az elsõ szórványgondnokság kiala-
kítására. A szórványgondnoki szolgálatra
Szentpál falut választottuk ki, Arad megyébõl.
Itt a 700 lakosból kb. 500 magyar, helyben óvo-
da és összevont elemi iskola mûködik – ve-
szélyhelyzetben, ugyanis a magyar gyerekek
egy része a falusi iskolabusszal a szomszédos
Sofronyára ját át, román iskolába.

A szórványgondnok 2013 októberében állt
munkába. A pályázatban elõírt mûködési idõ-
intervallum 2014 márciusáig tartott, természe-
tesen újabb pályázatot adott le az Alapítvány.

Elsõ és mindvégig feladata volt a gond-
noknak a falu lakosaival való ismerkedés, a
gondok és problémák összeírása. Napi felada-
ta volt, hogy 2–3 családot meglátogasson.
Ezekrõl pontos beszámolót kaptunk minden
hétvégén. Igen sokféle igényt fogalmaztak
meg, gyógyszervásárlástól aradi papírok kivál-
tásáig – de a munka jelentõs része helyben zaj-
lott. Iskolásokat nem kellett szállítani – ez
helyben megoldott volt.

Havonta 1, illetve 2 kiemelkedõ rendez-
vényre került sor: iskolásokkal kirándulás az
Arad melletti Maros természetvédelmi park-
ba; ünnepség Mikulás alkalmával – ajándék-
csomag minden iskolásnak és óvodásnak; báb-
színházi elõadás a helyi kisgyermekek számá-
ra – ilyen elõadás nem volt eddig Szentpálon;
Éder Enikõ színmûvésznõ egyszemélyes mû-
sorának bemutatása Karácsony és Újév között
– évek óta nem járt itt hivatásos mûvész, ki-
rándulás Ópusztaszerre és végül a kiemel-
kedõ esemény, Böjte Csaba testvér miséje
Szentpálon – a faluban évek óta nem volt tele
a templom: most a sorok között és hátul végig
álltak, legalább 250-en voltak a 150 férõhe-
lyes kis templomban. Összegyûjtöttünk régi
szentpáli képeket, és ezek képezték a Szent-
páli Naptár fotóanyagát. A Naptárból Böjte
Csaba testvér miséje alkalmával kapott meg
minden jelenlévõ.

A szórványgondnok jelenlétének a hatását
abban lehetett konkrétan felmérni, hogy 2014
februárjában a helyiek kezdeményezésére far-
sangi bálra kerül sor – vagyis megmozdult a
közösség. További fontos eredménye a prog-
ramnak, hogy a helyi szereplõk számára vilá-
gossá vált, amennyiben meg kívánják tartani a
helyi lakósok bizalmát, konkrétan is lépni
kell, valamilyen tevékenységben meg kell mu-
tatkoznia a közösség iránti gondolkodásnak.

Összefoglalásképpen: az elsõ szórvány-
gondnoki projekt nem volt híjával bizonyta-
lan lépéseknek (az autóvásárt elsõre nem si-
került megvalósítani), de az alapvetõ célt el-
értük: egy falu közössége megmozdult, a he-
lyi szereplõk felelõsséget vállalnak egy-egy
rendezvény erejéig. Szakmai szempontból
fontos volt, egy sor módszertani kérdést sike-
rült tisztázni – pl. miként lehet a családok lá-
togatását úgy megszervezni, hogy az ne tûn-
jön a magánéletbe történõ beavatkozási kísér-
letnek (ide kell egy cél, pl. a naptár). Sikerült
szakmai partnert szerezni, hogy a felkészítés
során a továbbiakban is támaszkodhassunk
arra a jelentõs tapasztalatra, amely a falu-
gondnoki szolgálat során felgyûlt. Sikerült a
sajtó figyelmét a kérdésre ráirányítani, bár
pozitív volt kezdettõl a fogadtatás, a médiá-
nak is meg kellett tanulnia, mi a szórvány-
gondnok. 
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