
Polgár László 1984. december 17-én született Moldvában, a Bákó megyei 

Magyarfaluban. Az MCSMSZ megalakulásakor mindössze hét éves volt, 1991-ben kezdte az 

első osztályt Magyarfaluban. Akkor két bátyja már Csíkszeredában tanult tovább magyar 

nyelven, aztán a harmadik testvére is követte őket.  

A csángómagyar hagyományokkal már gyermekként megismerkedett. Saját elmondása 

szerint a ’90-es évek végén édesanyja kérte az iskolában, hogy az orosz nyelv helyett tanítsák 

a magyar nyelvet, mint idegennyelvet.  Természetesen nem engedélyezték, édesanyját a szülői 

bizottságból leváltották. Amikor 2000-ben követte testvéreit Csíkszeredába, az volt az álma, 

hogy majd visszatérve Bákóba egy műhelyt nyisson, a cégtáblán nagy magyar felirattal.  Az 

MCSMSZ elnökeként és a Bákó megyei RMDSZ élén büszkén mondhatja el, hogy ez az álma 

teljesült. 2006. április 1-től az MCSMSZ gondnoka volt. Amikor a szövetség felkérte, bár jól 

keresett a szakmájában, úgy döntött, hogy önkéntesként, ingyen is elvállalja a munkát az ügy 

érdekében, hogy tudjon segíteni másoknak is az iskolát elvégezni, ahogy neki is sikerült. 2008-

tól az MCSMSZ ifjúsági felelőse, 2010-től a szövetség alelnöke, majd 2012 óta elnöke. A 2019-

es év vízválasztó volt sok tekintetben, azóta hatalmas fejlődést ért el az MCSMSZ úgy az 

oktatásban, mint a hagyományőrzés, a felnőttoktatás, a hangszeroktatás, infrastrukturális 

fejlesztések területén. Mindez egy régi álom valóra válása, hogy Moldvában minden 

csángómagyar gyermeknek rendelkezésére álljon az a lehetőség, ami neki megadatott, hogy a 

magyar kultúrában meg tudják őrizni identitásukat. Szerencsés helyzet volt, hogy egy 

személyben volt az RMDSZ megyei elnöke és az MCSMSZ elnöke, így sikerült nagyon jó 

együttműködő partnerséget kialakítani önkormányzatokkal, nagy hangsúlyt tudtak fektetni a 

különböző tevékenységekre, sikerült megerősíteni a csángómagyar identitást a felnőttoktatás 

kapcsán. Nagyon sok fiatalt meg tudtak szólítani, táborokat szerveztek fiataloknak a 

hagyományok megőrzésére és továbbvitelére, nagyobb rendezvényeket szerveztek, ahol több 

falu össze tudott gyűlni. Ezeken a rendezvényeken több mint 1200 személy vett részt. Mindezek 

eredményeképpen a fiatalok is értékelik már a saját kultúrájukat, viseletüket. A körültekintő 

szervezésnek köszönhetően egyik rendezvény hozta a másikat és ez egyre erősebbé tette a 

közösséget. 2019-től Magyarország Kormányának hathatós támogatásával nagy előrelépés 

történt. 2021 év végére húsz magyar ház állt a faluközösségek rendelkezésére és további négy 

ház megvalósítása folyamatban van. Az a meglátása, hogy ezt a programot folytatni kell, 

amennyiben szeretnénk egy erős magyar közösséget Moldvában. A legfontosabb dolognak 

tartja az oktatás és a hagyományőrzés továbbvitelét és kiterjesztését újabb csángómagyar 

településekre, ez által létrehozva a fiatalokból egy olyan csángómagyar értelmiségi réteget – és 

van ilyen irányú előrehaladás –, akik bátran felvállalják a gyökereiket, a magyarságukat, akik 

gazdasági téren is fellendülést jelenthetnek a térségnek.  

Vezetőként feladatát nagy szorgalommal és a részletekre odafigyelve látja el, 

megteremtve az összhangot az MCSMSZ, a különböző civil szervezetek, a jászvásári 

püspökség, a különböző műhelyek és a közösség tagjai között. A valamikori kis szervezetből 

immár egy 120 főre duzzadt munkaközösség vezetőjeként, mindezt sikeresen teljesítette. 

Munkájával, életével és elkötelezettségével példaképként állhat a következő csángómagyar 

nemzedékek előtt.  

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A csángó közéletben betöltött kiemelkedő szerepe, a 

jövő generációk számára is példamutató, elkötelezett közösségi tevékenysége 

elismeréseként dr. Áder János köztársasági elnök úr Polgár Lőrinc részére a Magyar 

Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozza.  


