
RosyCsik Foundation for Orphans 
and Needy Children

The  “Csibész”  or  Rascals  Foundation was
started  in  the  early  90's  by  Father  István
Gergely,  pastor  at  Csíksomlyó,  Transylvania.
He  was  helping  kids  and  young  adults  who
lived on the street by giving them a home and
work at the church. A few weeks later there
were  ten,  and  then  twenty…  It  became
necessary  to  fnd  legal  framework  for  his
activity  and  this  is  how  the  “Csibész”
Foundation came to be. In the past almost 20
years about 600 kids found a home there and
today there are about 200 children taken care
of by the Foundation.
In the winter of 2007, Father  Gergely visited
the  United  States  and  suggested  that
Hungarians  living  in  America  and Americans
may  also  want  to  contribute.  This  is  how
RosyCsik,  litle brother of the “Csibész”,  was
born in early 2008.
Please  be  part  of  this  miracle  that  brings
happy  smiles  and  rosy  cheeks  to  the  kids’
faces. Regardless of the distance, let us help
them  fnd  their  way  back  to  society  and  a
happy and healthy life. All  donations are tax
deductable.
Click the “Donate” buton on our homepage
or send an email, call me by phone.

We also collect new or slightly used clothes.

THANK YOU!!

RosyCsík Alapítvány Árvák és Rászoruló
Gyermekek részére

Az  alapítványt  a  90-es  évek  elején  Gergely
István,  Tiszti  alapítota  Csíksomlyón,
Erdélyben. 
Gyerekeket  és  fatalokat  fogadot  be  az
utcáról  az  othonába  és  a  templomba.  Pár
hétel később már 10-en, 20-an, egyre többen
letek, szükség let egy jogi keretre, amelyben
működhetek.  Igy  születet  meg  a  Csibész
Alapítvány.  Több,  mint  20  éve  működik  és
azalat  több,  mint  600  gyermek  talált
othonra. Ma is kb. 200 lakója van.

2007-ben  Tiszti  ellátogatot  Amerikába  és
fölmerült  az  igény,  hogy  az  iteniek  is
szeretnének  adakozni.  Igy  születet  meg  a
Csibészek  kistestvére,  a  RosyCsík  alapitvány,
melynek  elnevezése  a  boldog  gyermekek
kipirult arcára utal.
Aki részese szeretne lenni ennek a csodának,
mely  távolságtól  függetlenül  is  segít  a
fataloknak,  hogy  visszatalálhassanak  a
társadalomba  és  boldog,  egészséges  életet
élhessenek,  kérjük  klikkantson  a  “Donate”
gombra a főoldalon, vagy keressen email-ben,
vagy  telefonon.  Adományát  az  adóból
levonhatja!

Uj, vagy alig használt ruhákat is gyűjtünk. 

KÖSZÖNJÜK!!

Kammerer Ágnes
kammereragnes@gmail.com

917-532-6146
link www.csibesz.ro

mailto:kammereragnes@gmail.com
http://www.csibesz.ro/

