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 Az RMDSZ Szeben megyei szervezete 
küldöttgyűlésére került sor 2021. december 
2-án, Medgyesen a Millennium-Házban. Alap-
szabályzatmódosítás, a soron következő 
népszámlálás és tevékenységi beszámolókra 
került sor. 
 Az RMDSZ 2021-es Kongresszusán 
meghozott döntések helyi szinten való élet-
beültetése, amely szerint a megyei alap-
szabályzat frissült, olyan módosításokat 
hozott, amelyek közelebb hozták a működést 
biztosító alapdokumentumot a jelenlegi 
helyzetekkel.
 Benedek Zakariás parlamenti képviselő 

beszámolt a kormányalakításról, a koalíciós tárgyalásokról, a parlamentben kifejtett munká-
járól, illetve az RMDSZ frakció munkájáról. Ugyanakkor tájékoztatta a jelenlevőket az elkövetke-
zendőkben napirendre kerülő fontos törvénytervezetekről, de szó esett a vitatott munkahelyi 
zöldigazolványról is.
 Fazekas Attila ügyvezető elnök a 2022-es népszámlálást mutatta be, a tervezett forgató-
könyvet, amely alapján lebonyolítják a népszámlálást Romániában. Az RMDSZ munkatársai aktívan 
részt vesznek a népszámlálás lebonyolításában, akár önkéntesként akár a kitöltési folyamatban 
felmerültek esetén.
 Orosz Csaba megyei RMDSZ elnök a medgyesi és Szeben megyei aktuális helyzetet vázolta 
fel, ismertetve a 2022-es áprilisi magyarországi választásokat, a regisztráció fontosságát.

Kedves olvasó, kedves Medgyesiek. 

Négy héttel ezelőtt gyújtottuk meg az adventi koszo-
rúinkon a gyertyákat, mintegy jelezve azt, ha ki nem 
is mondva, hogy ez a láng utat szeretne mutatni az 
adventi homályban mindannyiunknak, hogy elérjünk 
e fény segítségével betlehem fényességébe. 
A Karácsony ünnepén felvetődik a kérdés, vajon 
miről beszél ma a karácsony? 
Történt valahol a nagyvilágban, hoyg egyik édesanya 
ikergyermekeknek adott életet és mivel kora 
szülöttek voltak inkubátorba kellett tenniük őket 
külön-külön, hogy fejlődjenek. És nagy szomorúsá-

gukra az egyik gyerek nem fejlödőtt. Az orvosok tehe-
tetlenek! Az egyik apáca engedély nélkül az egészséges gyereket odatette a testvérke mellé a 
másik inkubátorba. És valami megváltozott! Az egészséges gyerek kicsi kezével megfogta a beteg 
testvért és az óráról órára jobban lett és meggyógyult. Ekkor kezdődött el a megfigyelés után egy 
új gyógymód. Így nevezik ma: a szeretet terápiája.
 Valami ilyesmi történt velünk is. Ahogyan a Zsidókhoz írt levélben olvassuk: Az idők teljessé-
gében Isten elküldte az Ő egyszülött Fiát gyermekként közénk, azért, hogy a beteg emberiséget 
magához ölelje. Hogy elhozza az ég üzenetét és a mennyei atya ajándékát, a Szeretetet, és az ő 
szeretetével gyógyítsa emberi beteg szíveinket, lelkeinket és felemeljen bennünket.

folytatás a 6. oldalon

Ülésezett az RMDSZ Szeben 
megyei Választmánya

Karácsonyi üdvözletek
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Útjára indítottuk az elektromos autók 
töltőállomásainak létrehozására irányuló 

programot

„Tegnaptól, december 
8-től kezdve regiszt-
rálhatnak a Környe-
zetvédelmi Alap erre 
létrehozott platformján 
(https://www.afm.ro/
statii_reincarcare.php) 
azok a közintézmények 
és önkormányzatok, 
amelyek szeretnének 
részt venni az elekt-
romos autók töltőál-

lomásainak létrehozására irányuló programban. Románia 
autóparkjának zöldítésére a szaktárca a Helyreállítási és Rezi-
lienciaépítési Alapból is nagy összeget különített el, és most a 
Környezetvédelmi Alapon keresztül ezzel a finanszírozási prog-
rammal támogatjuk az önkormányzatokat abban, hogy kiala-
kítsák az elektromos autók töltőállomásainak hálózatát, ami 
reményeink szerint arra fogja ösztönözni az embereket, hogy 
a szennyező, belsőégésű motorral rendelkező járművek helyett 
minél többen válasszanak környezetbarát elektromos autókat” – 
közölte Tánczos Barna környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti 
miniszter.

A támogatási kérelmeket az előzetesen regisztrált intézmé-
nyek december 13-án délelőtt 10 órától tölthetik fel a rend-
szerbe a szükséges dokumentáció csatolásával együtt.

Azoknak az entitásoknak, amelyek a közintézmények ener-
giahatékonyságának növelését célzó és/vagy a közvilá-
gítás ökologizálására irányuló program során már regiszt-
ráltak, nem szükséges új felhasználóként bejelentkezniük, 
a korábban megadott regisztrációs adatokkal az elektromos 
autók töltőállomásainak kialakítására vonatkozó programban 
is részt vehetnek.

Fülöp Lóránd, a Környzetvédelmi Alap elnöke elmondta: „a 
program összköltségvetése 500 millió lej. Egy elektromos 
töltőállomás létrehozására igényelhető maximális összeg 190 
000 lej, a beruházás kivitelezése 100%-ban támogatható, amíg 
az adott jogosultsági kör költségvetése ki nem merül”.

A jogosultak által igényelhető maximális összeg közintézmé-
nyek esetében 800 000 lej; Bukarest municípium esetében 8 
millió lej; Bukarest kerületi önkormányzatai esetében 8 millió 
lej; I-es kategóriájú települések önkormányzatai esetében 
4 millió lej; II-es kategóriájú települések önkormányzatai 
esetében 3 millió lej; városi önkormányzatok esetében 2 millió 
lej; községek önkormányzatai esetében 1 millió lej; megyei 
önkormányzatok esetében 4 millió lej; országos jelentő-
ségű turisztikai települések közintézményei/önkormányzata 
esetében 3 millió lej; helyi jelentőségű turisztikai települések 
közintézményei/önkormányzata esetében 2 millió lej; megye-
székhelyek/Bukarest metropoliszi övezetei esetében 2 millió 
lej.

A kérelmeket a költségvetés 150%-os kihasználtságáig 
fogadják.

ENSZ-díj a Fenntartható Fejlődés Főosz-
tálynak a közszolgálati innovációért

A Fenntartható Fejlődés Főosztály ma vette át az Egyesült 
Nemzetek Szervezetének (ENSZ) közszolgáltatási innovációért 
járó díját a 2021-es Egyesült Közszolgálati Fórumon, Dubajban.

Az Egyesült Közszolgálati Fórum a közszolgáltatások legran-
gosabb nemzetközi elismerése. Az Egyesült Nemzetek Szer-
vezete (ENSZ) minden évben, ünnepélyes keretek között, 4 
különböző kategóriában oszt ki díjat. Az ENSZ 193 tagállama 
és 180 regisztrált kezdeményezés közül 63 versenyzett a 
„Közintézmények hatékonyságának növelése a Fenntart-
ható Fejlődési Célok elérése érdekében” kategóriában.

A Fenntartható Fejlődés Főosztálya lett a győztes a közérdek 
szolgálatában nyújtott innovációért és kiválóságért, valamint 
a romániai közigazgatás fejlesztéséhez való jelentős hozzá-
járulásért a 17 Fenntartható Fejlődési Cél megvalósítása 
érdekében.
„Büszkék és hálásak vagyunk ezért a díjért. A fenntartható 
Románia megvalósítása  elsősorban a partnerségek erején 
alapul. Létrehoztunk egy erős intézményközi keretet, amely 
hatékony közpolitikát valósíthat meg, de nagyon jól tudjuk, hogy 
semmit sem tehetünk az állampolgárok együttműködése nélkül, 
egy társadalmi mozgalom nélkül, amely képes megváltoztatni 
és alakítani a gondolkodásmódot. Törekvésünkben más államok 
nagyszerű gyakorlatai inspiráltak bennünket, és reméljük, hogy 
mi is inspirációt nyújtunk másoknak. Ugyanilyen elszántsággal 
és energiával folytatjuk a Fenntartható Románia megterem-
tését” – mondta Borbély László államtanácsos, a Fenntartható 
Fejlődés Főosztály koordinátora.
A Dubaiban megrendezett ünnepség Ohood Khalfan Al Roumi, 
az Egyesült Arab Emirátusok kormányfejlesztésért és jövőért 
felelős államminiszter, valamint Catherine Pollard, az ENSZ 
menedzsmentért, stratégiáért, politikákért és megfelelősé-
gért helyettes főtitkár beszédével kezdődött. Az eseményen 
részt vett Daniela Grigore Gîtman, a Külügyminisztérium intéz-
ményközi ügyekért felelős államtitkára, Leonard Azamfirei 
szenátor és a Diplomáciai Testület képviselői is.
Borbély László államtanácsos az ünnepséget követően, 
megbeszélést folytatott Catherine Pollarddal, az ENSZ 
menedzsmentért, stratégiáért, politikáért és megfelelősé-
gért felelős főtitkár-helyettesével. Catherine Pollard nagyra 
értékelte a Fenntartható Fejlődés Főosztály regionális szintű 
aktív szerepét a 2030-as menetrend 17 Fenntartható Fejlődési 
Céljának megvalósításában.

RMDSZ



3Nagy-Küküllő

 A kormánykoalíció szétesése és újraalakulása, népsza-
vazás, koronavírus-járvány, gazdasági buktatók és új lehető-
ségek; egyáltalán hogyan élték meg a fiatalok ezt a zűrös 
időszakot? Főként ezeket a témaköröket járták körül a 
XIX. MIÉRT Akadémia résztvevői december 10-11. között 
Püspökfürdőn, ahol RMDSZ-es politikusok, hazai és nemzet-
közi szakértők elemezték a jelenleg zajló folyamatokat. 

 A MIÉRT legfontosabb szakmai rendezvénye pénteken, 
a járványügyi előírásoknak megfelelően szűkebb létszámmal 
startolt, a megnyitón Szabó Ödön parlamenti képviselő, 
majd Kovács Péter, a Kós Károly Alapítvány alelnöke, Oltean 
Csongor MIÉRT-elnök és Tőtős Áron, a MIÉRT elnökhelyettese, 
az esemény főszervezője köszöntötte a területi szervezetek 
képviselőit. 

 A plenáris előadások közül kiemelendőnek számított 
Barna Gergő szociológus, az Erdélystat projektvezetőjének 
előadása, aki a jövő évi, romániai népszámlálásról és annak 
nagy tétjéről beszélt. Bár a magyarság „súlya” nem csökkent az 
elmúlt két évtizedben, kérdéses, hogy 2022-ben mekkora lesz 
a számaránya. Ez több szempontból is fontos kérdés, hiszen a 
romániai magyarság ezáltal harcolhat ki magának kisebbségi és 
nyelvhasználati jogokat, ugyanakkor számos pragmatikus tét is 
a levegőben áll: a jövő évi eredményektől függ a települések 
fejlesztése, illetve a családokkal, az oktatással és más szociális 
helyzetekkel kapcsolatos szakpolitikák alakulása is. 

 A MIÉRT rendezvényének előadója volt Kelemen Hunor 
miniszterelnök-helyettes, az RMDSZ elnöke, aki a kormánykoa-
líció válságának körülményeiről, az új kihívásokról és az RMDSZ 
jelenlegi kormányban betöltött szerepéről is beszélt a fiata-
loknak. Cseke Attila fejlesztési miniszter pedig olyan tervekről 
és megvalósított programokról számolt be, amelyekkel első-
sorban a fiatalok itthonmaradását célozzák. Eddig nagy előre-
lépést az országos szintű bölcsőde program hozta, amely főleg 
a nagyvárosokban jellemző problémákra adott megoldást. 
Cseke elmondta, a jelenlegi gazdasági helyzet miatt nehéz 
olyan körülményeket teremteni, melyekkel látványos és gyors 
előrehaladást lehet elérni, ámbár az elmaradott régiók felzár-
kózásában nagyon fontos szerepe lesz például az Anghel 
Saligny-programnak is.  

 A gazdasági tényezőknél maradva: krízis, kockázat és ered-

ményesség címszavakkal tartott előadást Dr. Szász Levente, a 
BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi karának tanára, 
dékánhelyettese, aki főként a járvány okozta válságról, mint 
lehetőségről beszélt a résztvevők előtt. Interaktív prezentá-
ciójában nagy szerepet kapott a Covid-19 Romanian Economic 
Impact Monitor elnevezésű projekt, amellyel a járvány kezdete 
óta napi szinten követték az aktuális járványügyi folyamatokat. 
Ezt követően Nagy-Bege Zoltán, az Országos Energiaár-szabá-
lyozó Hatóság alelnökének szakmai prezentációja következett, 
ahol a szabadpiaci körülményekről, majd az erre rákövetkező 
nemzetközi energiaválság következményeiről és a gyakorlati 
tudnivalókról számolt be.  

 A következő előadások főként nemzetközi tekintetben 
értelmezték a válságkezelést. Winkler Gyula EP-képviselő az 
Európai Unió ifjúságpolitikai prioritásairól beszélt, ilyen téren 
fontos kiemelni, hogy a 2022-es év tematikus év lesz - ez pedig  
kiváló alkalom a tagállamok számára, hogy jobban népszerű-
sítsék és szélesebb körben alkalmazzák az ifjúságnak szánt 
programokat. Natalia Piotrowska, a bukaresti lengyel nagy-
követ-helyettest Közép-Európa és az Európai Unió viszonyáról 
lehetett kérdezni, de mélyebb betekintést adott a lengyel-fe-
hérorosz határon kialakult migrációs válságról, illetve Oroszor-
szág és Ukrajna között kibontakozó konfliktushelyzetről is.

 A főként gazdasági témákat körüljáró értekezletek után a 
személyes történetek kerültek előtérbe: a koronavírus-járvány 
alatt megjelenő érzelmi válságokról, a segítségadás fontossá-
gáról és az újrakezdésről Molnár Éva Kinga pszichológus tartott 
előadást. Végezetül két fiatal vállalkozó, Szabó Gergő és Csuzi 
Botond számolt be tapasztalatairól, akik elmondták: bár sok új 
helyzethez kellett alkalmazkodniuk vállalkozásuk működése 
érdekében, kellő rugalmassággal minden nehézséget le lehet 
küzdeni. 

 „A MIÉRT eleve több pilléren áll: fontos számunkra a 
fiataloknak való programok szervezése, az, hogy megmaradjon 
a remek kapcsolat köztünk és az RMDSZ között, a harmadik 
célkitűzésünk pedig a szakmaiság, a fiatalok fejlesztése. Ezen 
túl azért is tartom fontosnak az Akadémia létezését, mert ez a 
hétvége remek lehetőséget biztosít a résztvevők számára, hogy 
megismerjék egymást, hiszen Szatmár megyétől egészen Fehér 
megyéig, Brassó megyétől Temes megyéig mindenhonnan képvi-
selve van a magyarság. Az a tapasztalatunk, hogy évről évre 
megújulnak az érdeklődők, akik úgy gondolják, fontos számukra 
az ifjúsági szférában, a közösségi ügyekben való résztvétel. Az 
Akadémia ehhez ad egyfajta fogódzót és támpontot” – mondta 
el Tőtős Áron, az Akadémia koordinátora. 

 „Nagyon sajnáltuk, hogy 
tavaly le kellett mondanunk 
erről a rendezvényről. Elké-
pesztően hasznos és tartalmas 
volt minden előadás. A fiatalok 
szerették, érdeklődtek. Láttam 
rajtuk, hogy inspirálódnak az 
elhangzottak után, hiszen több 
kérdésükre is választ kaptak. Ez 
a legjobb érzés, amikor ilyent 

tapasztalhatunk. Ezért csináljuk az Akadémiát” - összegezte 
Olteán Csongor, a MIÉRT elnöke. 

MIÉRT Sajtóiroda

Mindig van kiút a válságból
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Sokkal többet számít, mint gondolnád

Rombolja a produktivitást a rendetlenség.

A rendetlen lakás közvetlen kapcsolatban áll azzal, hogy az 
ember hogyan érzi magát, és itt nemcsak a szokásos „a zseni 
átlátja a káoszt” vagy a „rend a lelke mindennek” kettősségre 
kell gondolni.

Korábban mi is írtunk arról, hogy a rend és a rendetlenség 
milyen hatással van a szabálykövető magatartásra. Egy új tanul-
mány bizonyítja, hogy a rendetlenség hatásai messze túlmu-
tatnak a szabálykövetésen. Az embert körülvevő kupi megha-
tározza a hangulatát.

Milyen hatással van az emberre a rendetlenség?

A CMD független felmérése szerint az emberek 44,5%-a úgy 
érezte, hogy a felfordulástól kevésbé produktív, sőt, kifeje-
zetten boldogtalan. Ez visszafelé is igaz, a lakás az ember lelki-
állapotának külső megnyilvánulása, és, mint ilyen, hatással van 
a produktivitásra. Akiket rend vesz körül, azok sokkal jobban 
bánnak az idejükkel és az elvégzendő feladatokkal.

A rendetlenség és a piszok vizuálisan is zavaró, mert az agynak 
több ingert kell egyszerre feldolgoznia, így könnyen előfor-
dulhat, hogy a produktivitás hiánya valójában azzal magya-
rázható, hogy túl sok minden tereli el az ember figyelmét. A 
rendetlen lakás viszont következmény is lehet, a depresz-
szió tünetei közé tartozik a fáradtság, a koncentrációhiány 
és az érdektelenség, melyek közrejátszhatnak abban, hogy a 

depressziós ember kevésbé takarít.A koncentrációhiány már 
önmagában is elég lehet ahhoz, hogy a takarítás útjába álljon. 
Amikor az embernek túl sok minden zajlik az életében, vagy 
sűrű és stresszes időszakot él át, nehezebb odafigyelni a taka-
rításra, nem jut rá energia a belső történések mellett.A rendet-
lenségtől ráadásul kevésbé szociális az ember, amitől könnyen 
elmagányosodhat. Ennek az is lehet az oka, hogy egy kupis 
lakásba kisebb valószínűséggel hívunk vendégeket. A takarítás 
viszont az egészségre is jó hatással van, hiszen közben endorfin, 
vagyis boldogsághormon szabadul fel, ezért egy kiadós taka-
rítás után az ember elégedettebbnek érzi magát. Hosszabb 
távon pedig a rendezett környezet visszahat, segít a koncent-
rálásban és a fókuszálásban, szép környezetben nyugodtabbak 
és elégedettebbek vagyunk.

Tíz hely, ahol gyakrabban kellene takarítani Akármilyen 
figyelmes is az ember, könnyen kimaradhatnak eldugott 
zugok a lakásban, ezért a tavaszi nagytakarításhoz összegyűj-
töttük azokat a sarkokat, ahol ritkán fordul meg a seprű vagy a 
tollseprű. Mutatjuk, mi marad a leggyakrabban koszos a taka-
rítás után is.

Minden rekord megdőlt: kevesebb mint 
egy perc alatt csaptak le a légkondicionáló 

gépekre, ruhaszárító gépekre és porszívókra 
beváltható utalványokra

„Újabb rekord született, kevesebb mint 1 perc alatt merült ki a 
háztartási gépek roncsprogramjának harmadik szakaszára elkü-
lönített 6 millió lejes költségvetés, amely értékben összesen 
20 700 utalványt foglaltak le az emberek. Köszönjük a háztar-
tási gépek roncsprogramjának második fordulójában tanúsí-
tott nagy érdeklődést, a számok egyértelműen azt mutatják, 
hogy sikeres volt a Környezetvédelmi, Vízügyi és Erdészeti 
Minisztérium Környezetvédelmi Alapon keresztül idén második 
körben lebonyolított programja, amellyel a lakosságnak nyúj-
tottunk segítséget háztartási gépeik energiatakarékosabbra 
cserélésében” – mutatott rá Tánczos Barna környezetvédelmi 
miniszter.

Ma reggel 10 órától lehetett a legalább A++ besorolású új, 
akár mozgatható légkondicionáló berendezések és ruhaszárító 
gépek beszerzésére 400 lejes utalványokat igényelni, valamint 

Milyen hatással van a lélekre a rendetlenség?
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az évi 43 kWh-nál kisebb fogyasztású porszívók kedvezményes 
vásárlására 200 lej értékű kódot kérni.

A legnépszerűbb terméknek ebben a szakaszban a porszívók 
bizonyultak (11 400 utalvány), de sokan váltottak ki értékjegyet 
klímaberendezésekre (5 369 utalvány) és ruhaszárító gépekre 
(3 931 utalvány) is.

A lefoglalt értékjegyekkel a vásárlók az érvényesítési proce-
dúra lejártától számított 15 napon belül szerezhetik be kedvez-
ményesen az új háztartási gépeket.

A háztartási gépek roncsprogramjának második fordulója ezzel 
véget ért. Az első szakaszban kiváltott 35 000 utalványból eddig 
16 586-ot, a második szakaszban lefoglalt 33 877 értékjegyből 
19 340-et használtak fel.

Az önkormányzatok éltek az RMDSZ 
által biztosított lehetőséggel

Elfogyott a 630 millió lejes keretösszeg, amelyből a pályázati 
önrész és az előfinanszírozás fedezésére vehettek fel kiska-
matlábas állami kölcsönt az önkormányzatok – jelentette be 
Cseke Attila fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért 
felelős miniszter.

Mint ismeretes, az RMDSZ javaslatára döntött júliusban a 
kormány arról, hogy az önkormányzatok számára pénzügyi 
erőforrásokat különít el, amelyből azok előnyös kölcsönt 
kérhetnek.  A kölcsön célja a települések akadálymentes fejlő-
dének biztosítása volt.

A pénzügyi lehetőséggel 121 község, 34 város, 8 municípium 

és 7 megye élt, az összeg több mint felét uniós támogatásból 
épített beruházások önrészének fedezésére hívták le – hang-
súlyozta a szaktárcavezető. „További 44 millió lej az országos 
finanszírozású befektetések leállítását segített megelőzni, és 
244 millió lej értékében kaptak az önkormányzatok kölcsönt a 
közösségek helyi építkezéseinek kivitelezésére” – tette hozzá.

A fejlesztési miniszter elmondta: „különösen a kisebb önkor-
mányzatok számára jelentett akadályt az állami vagy uniós 
alapokból támogatott beruházások önrészének fedezése vagy a 
költségek megelőlegezése az utólagos elszámolásig. Ezért java-
solta az RMDSZ és fogadta el a kormány a bankpiaci kamatoknál 
előnyösebb állami kölcsön lehetőségének megteremtését. Az 
intézkedés sikeres volt, hiszen alig fél év alatt minden rendelke-
zésre álló összeg elfogyott.” Cseke Attila hozzátette: a kiadott 
kölcsönök a települések fejődését biztosítják.

A gyermekvédelmi szolgáltatások és a 
távfűtés kifizetésére, illetve a fogyatékkal 

élők segélyezésére utal a fejlesztési minisz-
térium pénzt az önkormányzatoknak

Az önkormányzatok kérésére 
és a fejlesztési minisztérium 
javaslatára ítélt oda, mai ülésén 
a kormány, több mint 400 millió 
lejt az önkormányzatoknak. 
A támogatásból a távfűtéssel 
kapcsolatos adósságokat és a 
gyermekvédelemmel, illetve 
szociális szolgáltatásokkal 
kapcsolatos kiadásokat fedez-
hetik az önkormányzatok, 
továbbá a helyi beruházásokat 
finanszírozhatják – hívta fel a 
figyelmet Cseke Attila fejlesz-
tési miniszter.

A szaktárcavezető rámutatott: 
minden megyei önkormányzat 
egyformán részesül 6,5 millió 
lejes támogatásban, az össze-
geket legtöbb megyei önkor-
mányzat a gyermekvédelemmel 
és a fogyatékkal élőknek 
nyújtott szociális szolgáltatá-
sokkal kapcsolatos kiadásokra 

kérvényezte.

Továbbá, az elfogadott jogszabály értelmében minden megye-
székhely 5 millió lejes támogatásban részesül, kivételt képez 
két erdélyi megye, mutatott rá a szaktárcavezető. Hunyad 
megyében Déva és Vajdahunyad is megkapja a támogatást, 
illetve Hargita megye esetében, mivel Csíkszereda már egy 
korábbi alkalommal részesült támogatásban, több helyi önkor-
mányzat is részesül, összesen 5 millió lejes finanszírozásban.

A 476.500.000 lejt így összesen 105 közigazgatási egység kapja 
meg év végéig. A finanszírozásból a fent említett költségté-
telek mellett a felgyűlt adósságokat, folyó költségeket és a 
pályázati önrészt is fedezhetik az önkormányzatok.

www.rmdsz.ro
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folyatás az első oldalról
Már a 20-as években nagy magyar költőnk Ady Endre egyik 
karácsonyi költeményében bele sírja a magyar lelkekbe: beteg 
a világ nagy beteg! Hatalmas ég új Messiást küldj! Aki újra 
eljön beteg világunkba és az ő szeretet terápiájával gyógyítja 
elgyengült akaratunkat, a bűn által kikezdett életünket. 
Újra elhozza az ég legnagyobb ajándékát a szeretetet, hogy 
elteljen az egyén, elteljen a család, elteljen a társadalom ezzel 
a csodálatos szeretettel. Azt hiszem mindannyian átérezzük ki 
ki a maga lelkében, környezetében mennyire szükségünk van 
nekünk a Karácsonyra. Mert a karácsony nem egy reklámfogás! 
A karácsony nemcsak egy külsőség, egy évről évre visszatérő 
ünnep, amelyet aztán néhány nap múlva elfeledünk, hanem a 
karácsony Valóság! 
Egyszer egy édesapa mesélte, hogy az ő városukban egy 
gyönyörű szép betlehemet állítottak fel és a kisgyermekükkel 
mindennap megnézték a betlehemet, egészen addig a napig, 
amíg elmúlt a karácsony s lebontották a betlehemet. S a 
kisgyermek, amikor nagy csalódottan keresi Jézuskát, megkér-
dezi édesapjától, hol van a Jézuska? És azt válaszolta az apa: 
Fiam a Jézuskát eltették jövőre!
Nem ez a karácsony! Nem lehet az, hogy ma ünnepelünk és 
holnap újra sír a lelkünk! Nem lehet az, hogy Jézus Krisztus 
az első karácsony éjszakáján földre jött azért, hogy szeretet 
tanítson nekünk és mi elzárjuk őt. Eltesszük jövőre, hogy majd 
talán jövőre ilyenkor is találkozzunk vele. Utána maradjon 
minden a régiben! 
Jézus azt akarja és akkor lesz igazán a karácsony ünnep mind-
annyiunk számára, ha haza visszük őt! Nem elzárjuk, hanem a 
szívünkbe fogadva visszük. Visszük családi otthonainkba, hogy 
a zűrzavar után békesség szülessen meg. Visszük a hivata-
lokba, hogy az ő igazságossága, békéje, szeretete mindennap, 
az élet minden órájában eltöltsön bennünket, segítsen, 
éltessen, növeljen és megszenteljen. Ezért jött el Krisztus az 
első Karácsony éjszakáján, hogy Emmanuel legyen! Mindennap 
velünk legyen az Isten!
Vajon, méltók vagyunk-e eme nagy kitüntetésre?
 A legenda szerint, a pásztorok, úgy ahogy az evangélium is 
írja felkerekednek és meglátogatják a betlehemi gyermeket. 
Mindegyik valamilyen kedves ajándékkal kedveskedik, az egyik 
pásztornak azonban nincs semmi ajándéka. És, hogy a Szűzanya 
a pásztorok ajándékát át tudja venni, ennek az üres kezű pász-
tornak a kezébe, ölébe teszi a kis Jézust. Mi vagyunk ezek az 
üres lelkű pásztorok mindannyian. És a Szűzanya ezen a kará-
csonyi ünnepen is nekünk akarja adni Jézusát, azért, hogy ez 
a Jézus velünk legyen, mert nekünk szükségünk van az Isten 
fiára! Szükségünk van a megtestesült Igére, hogy Ő legyen 
ebben a zűrzavaros eszeveszett világban az út, akkor, amikor 
az Igazságot s az igazságainkat lábbal tiporják vagy mi magunk 
is lábbal tiporjuk. Ő legyen az igazság és mindannyian életet 
akarunk, azért jött hisz ő mondotta „azért jöttem, hogy életük 
legyen és ez az élet bőséges élet legyen”.
Kedves olvasó.  A karácsony akkor lesz igazán bensőséges ünnep, 
hogyha az ünnep elmúltával is Karácsony van szívünkben. Azt 
mondotta egy kis hittanosom: úgy szeretném, ha mindennap 
karácsony lenne! Rajtunk áll és ezért Karácsony ünnepén 
leborulva a betlehemi jászol előtt ősi énekünkkel kérjük, 
imádkozzuk, könyörögjük: kis Jézus! Ne vess meg bennünket! 
Hallgasd meg buzgó kérésünket. Jászolodnál fogadjuk, hogy a 
vétket elhagyjuk.  Kis Jézus! Ne vess meg, hallgass meg. Ámen.
E néhány gondolattal kívánok a magam és munkatársaim 
nevében áldott, békés, boldog, kegyelemteljes karácsonyi 
ünnepet! 

December 24.-én este 9 órától kezdődik a pásztorjáték és az 
ünnepi szentmise.

Medgyes, 2021 Karácsonyán          Boga Norbert, segédlelkész

Lukács 2,10b-11: Angyalok hirdetése

Karácsonykor mi, mint a keresztény vallás követői, egyik 
legszebb ünnepünket éljük meg. A bennünk élő gyermek öröme 
elevenedik meg ilyenkor, jelezve, hogy olyan gyermekkorból 
érkezünk, ahol a hozzánk közel állók a karácsony magasztos 
pillanatait igenis ismerték, annak örömeit nekünk is átadták. 
Az embernek ezt a mélyből feltörő örömét a pandémia terhes 
jelenléte nem szüntetheti meg és az aktuális anyagi javakban 
való szűkölködés nem akadályozhat meg senkit az ünnep megé-
lésében, hiszen az ünnep mindig lelki eredetű. Az ember belső 
valóságát szólítja meg, ahhoz ad hozzá gazdagító érzést, útmu-
tatást az isteni Igén keresztül. Vajon miért van erre szükség? 
Miként valósul meg mindez? Erről szól a bethlehemi pászto-
roknak szóló angyalok hirdetése.
Az idézett igeversek tanúságtétele szerint, Bethlehem 
határában, az első karácsony idején, angyali seregek jelentek 
meg, akik 3 üzenet mondtak el a pásztoroknak.
1.„Ne féljetek...”Megnyugtató szó ez, amire azért volt szükség 
akkor és ott, mert a bethlehemi határban a pásztorok élete 
aznap éppen elcsendesedésre készült, mivel a nap lejárt. 
Mert ugye,  egy-egy fáradságos nap után, az ember  pihenőre 
akar térni. És ekkor jelent meg Bethlehemben hirtelenség-
gel,a napvégi fáradságokkal teletűzdelt emberi életek fölött 
egy angyali sereg, nagy fénnyel, hirdetve örömet. A látvány 
lenyűgöző lehetett! Miért? Mert a sötétben hirtelen nagy fény 
jelent meg. Sötétben megjelent egy fény? Ilyesmi, többnyire 
akkor  kerülhetett sor Bethlemben, ha tüzet gyújtottak az 
éjszakában. De az angyali üzenet hangsúlyozza: én nem a 
hírhedt, pusztító erejű tűz emésztő lángját hoztam el neked, 
hanem a menny világosságának a tündöklését. A menny fénye 
karácsonykor tehát közelebb kerül kerül az emberhez.
2.„Örömöt hirdetek nektek”. Mit jelent ez? Azt, hogy Isten, 
az angyalán keresztül nem olyant kíván közölni, amitől az 
ember lelke keserűséggel telik meg, letörik vagy reményfosz-
tottá válik. Nem. Isten jóhírt mond karácsonykor, olyat, ami 
sokakat majd felemel, sokaknak örömöt okoz. Karácsonykor, 
a jóhír, az emberi világunk rosszhíreiből is kiemel, ezzel alap-
vetően legalább egy pár napra az élet hangulatát is megvál-
toztatja. Más lesz a közlés közöttünk, elfogadóbban  tekintünk 
egymásra. Mindez azért, mert a jóhír feloldozza az életeket a 
mindennapi félelmek megkötözöttsége alól. Ennek az alapja  
az Isten közlése. Vajon jóhír nélkül mi lenne a mi idei karácso-
nyunkból...? Bizonyára, az ami  a közösségünkból lenne, építő és 
támogató szó nélkül. Oda jutna az ember, ahova jutott az egyik 
embertársunk, aki a mostani nehézségekkel teli világunkban 

Karácsonyi üzenetek
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ezt a kérdést tette fel a lelkészének: Ne haragudjon, lelkész úr, 
nem tudna nekem valami jót mondani...? Lesújtó dolog jóhír 
nélkül élni vagy ünnepet ülni. Ezért, aki lelkileg  ünnepre vágyik, 
az az angyali jóhírt keresse mindenekelőtt  és azt hallja meg.
3.„Megváltó született ma néktek,a Krisztus a Dávid városában”. 
Miről van szó tulajdonképpen? Az ember ősi igényéről, hogy 
váltsa meg Isten az ő életét is a nyomorúságból. Ez az igény, 
a biblia szerint akkor alakult ki az emberben legelőször, 
miután Ádám és Éva, az első emberpár, Isten ellen vétkezett. 
A „Megváltó született ma néktek” ezért azt jelenti, hogy 
Isten helyreállította a vétkező emberrel való kapcsolatát a 
Krisztusban, aki Bethlehemben, másképpen Dávid városában 
született. Mindezt Isten egyedül az ő irgalmára alapozva csele-
kedte. Áldott legyen mindenkor az Úr irgalma,amivel rajtunk 
megkönyörült!  Valóban jóhír ez minden lélek számára! Azt 
jelenti, Isten meghallotta az ember könyörgését. Isten, Krisz-
tusban aláhajol, hogy segítsen. Isten, emberré lesz Krisztusban, 
hogy az ítélet alatt levőket megváltsa és a menny világához 
közelebb vigye.
Kívánom, hogy az említett angyali jóhír érintse meg a te lelkedet 
is, a Tieidnek a lelkét is ezen az ünnepen.
Boldog karácsonyt kívánok!

2021.december 14.,Medgyes

Székely Zoltán Márton,
  medgyesi ref.lelkész

Lk 2, 14 „Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön 
békesség, és az emberekhez jóakarat.”

Ünneplő Testvéreim!
Ma még sötét van, egyre növekvő sötétség, de érezzük, sejtjük 
már, hogy lesz fordulat. Mert tudjuk, mert hinni szeretnénk, 
hogy eljön újra a fényesség, hogy megnyugtasson, hogy békét 
teremtsen, hogy beborítsa életünket! Eljön újra a születés, 
amely reményt hoz, szeretetet tanít és megadja azt a mindent 
áthangoló érzést, hogy Isten a hosszú út után is jó helyre vezeti 
az embert. Ezt jelenti ünnepvárásunk és a megérkezésünk, 
amikor őszinte és emberi.

Ennek a fényességnek azonban nem csupán a karácsonyi égen 
kell eljönnie, nem csak szépen feldíszített otthonainkban, 
hanem leginkább és mindenekelőtt a lelkekben, közöttünk, 
szavainkban, cselekedeteinkben kell megvesse csillogását. 
Bizonyítékul, hogy jó helyet készítettünk elő a megszületen-
dőnek, jeléül annak, hogy hosszú és nehéz időszak és út után 
bár, de értjük és élni tudjuk még, hogy mit jelent a szeretet 
birtokosának és embernek lenni.
Hozzon hát fényességet az idei ünnep! Olyan fényességet, 
amelyet egymásban látunk meg, hogy kölcsönösen és közös-
ségben melegítse fel a hideg, sötét éjszakát. Kezdjük el meglátni 
embertársainkban azt, amit értékelni és megköszönni tudunk. 
Legyen bennünk növekvő és látható a jóakarat, a békesség a 
hála. Az ünnep szentségét reánk szóró Isten pedig áldásaival 
tegye szeretetteljessé boldog ünneplésünket. Áldott, békés 
karácsonyt!

     
 Bodor Lídia Emese
 Unitárius lelkész

Ünnepi szertartási 
rend

December 24, 17 
óra – Karácsonyfa 

ünnepély
December 25, 

10:30 – Úrvacso-
rával egybekötött 
ünnepi istentisz-

telet
December 26, 

10:30 – Úrvacso-
rával egybekötött 
ünnepi istentisz-

telet

Szeretettel várunk mindenkit!

Támogatók - Partnerek
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Megjelenik havonta a 
Medgyesi MADISZ gondozásában.

Mit kell tudni a népszámlálásról?
 A romániai népszámlálás 2022 márciusa és júliusa között lesz. A korábbi népszámlálásokhoz képest 
a legfontosabb változás az, hogy a lakosok saját kezűleg, az interneten is kitölthetik majd a kérdőívüket.
 
 Az Európai Bizottság határozatának megfelelően 2021-ben minden tagországban népszámlálást 
kellett volna tartani. A koronavírus által okozott világjárvány miatt azonban több ország a halasztás 
mellett döntött. Romániában 2022. március és július között kerül sor a népszámlálásra.
Érdemes azonban tudni, hogy az online önkitöltés szakasza előbb lezárul, mint maga a népszámlálás. 
Akik maguk szeretnék kitölteni a kérdőívüket, azoknak ezt 2022. március 14. – május 15. között kell 
megtenniük. Utána már csak a hagyományos, személyes lekérdezés keretében lesz lehetőség vála-
szolni. Ez a szakasz május 16-tól július 17-ig tart.
 
 A hatályban lévő népszámlálási törvény értelmében az összeírás magyar nyelven is történhet, 
mind az önkitöltés, mind pedig a személyes lekérdezés esetében.
  
 A népszámlálás számos alapadatot gyűjt Románia rezidens lakosságáról, alapvető célja a lakosság 
számának és életkörülményeinek feltárása. Az erdélyi, romániai magyarság számára különösen nagy 
tétje van a népszámlálásnak. Számos, eddig elért jogunk függ attól, hányan élünk az országban. A 
2022-es népszámlálás egyik alapvető kérdése, hogy a romániai magyarok száma és aránya miként 
változott az elmúlt tíz évben.


