
Ferencz Éva 1976. március 12-én született Gyergyószárhegyen. Egyetemi 

tanulmányait a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Matematika-Fizika karán végezte. Már 

egyetemistaként érdekelte a moldvai kultúra, és bár reál szakos tanárként végzett, 2002-ben 

magyartanárként kezdett dolgozni a moldvai Klézse és Somoska településeken.  

Kezdetben általános iskolásokat vezetett be játékosan a magyar nyelv rejtelmeibe. Saját 

elmondása szerint, ez a fajta tanítás, ahol nem volt kötelező magyar órára járni a gyerekeknek, 

és mégis szeretettel és kíváncsisággal jártak, akkora szabadságot biztosított, hogy az állami 

iskolai tanítás után igazán jó érzés volt pedagógusnak lenni. Később Csíkszeredában folytatta 

áldozatos tevékenységét, kezdetben korrepetáló tanárként, reál szakokból készítette fel az ott 

tanuló diákokat, később kollégiumvezetőként dolgozott. 2003-ban 44 diákkal vette át a 

csíkszeredai bentlakást, 2004-től minden diáknak sikerült az érettségi vizsgája. Hozzáállásának 

köszönhetően három év alatt a diáklétszám megduplázódott, 88 moldvai tanuló lakott a 

bentlakásban. Nem volt könnyű időszak, a hét év alatt kétszer költöztek más épületbe a tanév 

kellős közepén, januárban, mínusz 20 fokban, az állami bentlakás nem biztosította a megfelelő 

számú nevelőt, egyedül maradt a 88 diák felügyeletével. Ma megállapítható, hogy csodálatos 

munkát végzett, ugyanis az MCSMSZ jelenlegi teljes vezetése Csíkszeredában végezte a 

középiskolai tanulmányait, mondhatni az Ő szárnyai alatt nőtt fel. Később, 2010-től 2012-ig a 

Moldvai Csángómagyarok Szövetségének oktatási felelőse Bákóban. 2012-től, az MCSMSZ 

történetében a legnehezebb időszakban, Polgár László elnöksége alatt, vállalta egy személyben 

ügyvezetőként, pályázatíróként, programszervezőként, honlapszerkesztőként a különböző 

tevékenységek lebonyolítását, összehangolását. Évről évre, a már folyamatban levő 

tevékenységek mellett különböző szociális programokat, sportprogramokat találtak ki, 

elindították a felnőttoktatást.  

2019-től újra az MCSMSZ oktatási felelőse. Ferencz Évának szívügye, hogy az 

MCSMSZ minden moldvai magyar településen be tudja vezetni a magyar anyanyelvi oktatást. 

Jelenleg 34 településen működik az oktatás, de még számos település van, ahol feltétlenül 

szükség lenne rá.  Ehhez természetesen szükség van anyagi és emberi erőforrásra, de amint ezt 

többször hangoztatta, az a legfontosabb, hogy ami van, azt előbb megerősítsék, és ahogy mód 

van rá, bevonjanak más településeket is. Munkája eredményeként az elmúlt években, egy 

példaértékű, teljesen új alapokon szerveződő széleskörű összefogásnak köszönhetően, a 

gyermeklétszám megduplázódott, a tanárok száma háromszorosára nőtt, a csángó kultúra 

megőrzése és megerősítése érdekében hagyományőrzőket, hangszeroktatókat alkalmaztak, 

sikerült napközi rendszerben szervezetten működtetni a magyar nyelvű óvodákat is.  

Sok éves önfeláldozó munkássága meghatározó jelentőségű a moldvai csángómagyar 

közösség számára. Az általa megteremtett lehetőségek és az elhívatott, a közösség érdekét 

minden esetben saját érdekei elé helyező munkássága számos emberi életet befolyásolt kedvező 

irányba, sokak pályafutásának szabott új irányt. 

Tanári életútja és a moldvai csángómagyar közösség érdekében végzett munkája szép 

példája az elkötelezett, odaadó nevelésnek és vezetésnek. 

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A moldvai csángó gyerekek magyar nyelvű 

oktatásának megszervezése iránt elhivatott munkája elismeréseként dr. Áder János 

köztársasági elnök úr Ferencz Éva részére a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést 

adományozza.  

 


