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 A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én annak 
emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban 
ezen a napon tisztázta le Szatmárcsekén a Himnusz kéziratát.
 Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én tisztázta le a Himnusz kéziratát 
egy nagyobb kéziratcsomag részeként, amelybe a költő folyamatosan 
másolta be verseit, nem végleges változatokat, hanem tisztázatokat, 
amelyekben néhol javítások is vannak.
 A csomag valamikor az 1830-as évek végén eltűnt, és megkezdte 
több mint száz évig tartó lappangó útját. Kölcsey 1838-ban bekövet-
kezett halála után a Magyar Tudományos Akadémia tárgyalásokat 
kezdett a költő sógornőjével, özv. Kölcsey Ádámné Szuhány Josephi-
ne-nal a kéziratok megvásárlásáról. Kölcsey ugyanis unokaöccsére, a 
Parainesis Kölcsey Kálmánjára hagyta kéziratainak jelentős részét. A 
kéziratcsomag végül nem lett az Akadémia tulajdona, de másé sem, a család tulajdonában maradt, 
és különböző leszármazások, öröklődés folytán végül László Magdához került. Azt nem tudjuk, 
hogyan került aztán az irat László Magdától Szenes Magdához, még az sem lehetetlen, hogy a két 
hölgy azonos személy. Tény azonban, hogy a kéziratcsomagot 1946 decemberében az Országos 
Széchényi Könyvtár Szenes Magdától megvásárolta, sőt azóta további kisebb kéziratcsomag 
részeket is, amelyeket külön jelzet alatt, külön őriznek, de filológiailag pontosan rekonstruálható, 
hogy valaha ezek is a nagy kéziratcsomagban voltak.
 Kölcsey két lapra írta a Himnuszt. A sérülés, amely mindkét fólión látszik, nem lángégés, 
hanem úgynevezett tintamarás. Nem Kölcsey tintája okozhatta, az Országos Széchényi Könyvtár 
restaurátor szakembereinek véleménye szerint savas tinta ömlött a papír szélére.

 Március 14-én kezdődik Romániában a 
népszámlálás. Medgyesen, a Millennium Házban, 
Barna Gergő szociológus részvételével került sor 
egy rövid tájékoztató megbeszélésre amelyen 
Szeben megye magyarok által lakott települé-
seinek képviselői vettek részt. Mindenkit arra 
biztatunk, hogy bátran, büszkén vállalja etnikai, 
nyelvi, vallási identitását!

A magyar kultúra napja: 
Himnuszunk születésnapját ünnepeljük

Népszámlálási megbeszélés
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35 erdélyi magyar szimbólum szabad 
használatát biztosítottuk 2021-ben

„Két erdélyi megye és 33 erdélyi magyar település használhatja 
szabadon a helyi közösség saját zászlaját, címerét, erre szerez-
tünk törvényes garanciát 2021-ben, és idén ezt a munkát foly-
tatjuk” – nyilatkozta Cseke Attila fejlesztési és közigazgatási 
miniszter.

A szaktárcavezető elmondta: a minisztérium összesen 112 
címert és zászlót terjesztett elfogadásra a kormány elé az 
elmúlt évben, ezek közül 35 az erdélyi magyar közösség sikere. 
Cseke Attila elmondta: az RMDSZ kormányzati szerepválla-
lását megelőző évben összesen 30 zászló- és címerkérelmet 
fogadtak el. „Megsokszoroztuk a munkát ezen a területen, és 
kinyitottuk azt a fiókot, amely évekig zárva volt, amelyben a 
magyarlakta települések kérelmeit tartották” – mondta el az 
RMDSZ-es miniszter.

Mint ismeretes, az önkormányzatok a fejlesztési és közigaz-
gatási minisztériumnál kérvényezik a helyi szimbólumok elfo-
gadtatását, miután a vexillológiai és heraldikai bizottsággal 
egyeztettek, és a helyi tanács döntött ebben a kérdésben. A 
szaktárca ezt követően a kormánynak terjeszti fel a szimbó-
lumok jóváhagyását.

„Az RMDSZ harcol a magyar közösség szabad szimbólumhasz-
nálatáért. A kormány által hivatalosított címer, zászló garancia 
erre. Ezek a döntések azért fontosak, mert így senki nem veheti le 
a kitűzött lobogót, senki nem bírságolhat meg egyetlen magyar 
közösséget sem azért, mert szülőföldjének címerét, zászlaját 
büszkén, szabadon használja” – nyilatkozta Cseke Attila.

Az RMDSZ kormányzati munkája nyomán a következő erdélyi, 
magyarlakta települések szimbólumait hivatalosította a 
kormány: Apáca, Barátos, Bogdánd, Csíkcsicsó, Csíkszent-
márton, Csíkszereda, Érmihályfalva, Gyergyószentmiklós, 
Gyimesközéplok, Jedd, Kányád, Kerelőszentpál, Kézdiszent-
lélek, Kézdivásárhely, Kökös, Kommandó, Kovászna megye, 
Kovászna városa, Kraszna, Magyaró, Málnás, Mezőpetri, 
Mezőterem, Nyárádszereda, Sarmaság, Sepsiszentgyörgy, 
Szatmárnémeti, Székelyudvarhely, Szilágycseh, Szilágynagy-
falu, Temes megye, Tusnád, Uzon, Vámosgálfalva, Végvár.

Rekord költségvetés és egyszerűbb 
lebonyolítás a 2022-es roncsautó 

programok esetében

„Az RMDSZ elkötelezett a környezetvédelem és a klímaváltozás 
elleni küzdelem iránt, éppen ezért kormányzati szerepvállalá-
sunk során folyamatosan azon dolgozunk, hogy megteremtsük 
a feltételeket egy élhetőbb környezetért. Ezt a célt szolgálja a 
klasszikus és a Plusz roncsautó programok 2022-es kiadása is, 
amelyek a szennyező gépkocsik forgalomból történő kivonását 
célozza. Az elmúlt egy év arra volt jó, hogy felmérjük az erőssé-
geit és a gyengeségeit ezeknek a programoknak, továbbá olyan 
újdonságokat vezessünk be, amelyek felgyorsítják és főleg haté-
konyabbá teszik a környezetvédelmi szaktárca alárendeltsé-
gében működő Környezetvédelmi Alap által lebonyolított prog-
ramokat. Az eddigi évek legnagyobb költségvetését kapja idén 
ez a két program, továbbá a következő években évi 10 száza-
lékos költségvetés-emelést tervezünk a program kiszámítható-
sága végett” – mutatott rá Tánczos Barna RMDSZ-es környe-
zetvédelmi miniszter a január 13-án tartott sajtótájékoztatón, 
Bukarestben. A szaktárcavezető elmondta, hogy ma közvitára 
bocsátják az útmutatókat, és február elején már elindulhat a 
2022-es kiadása a programoknak.

„Románia az Országos Helyreállítási és Rezilienciaépítési Tervben 
(PNRR) vállalta, hogy 2026-ig 250 ezer, 15 évesnél régebbi 
gépjárművet von ki használatból. Ezt a célkitűzést támogatják 
az új roncsautó programok, amelyekhez az eddigi legnagyobb 
költségvetést rendeltük idén, 1,24 milliárd lejt. Célunk, hogy 
minél több környezetszennyező autót vonjunk ki használatból, 
ezért úgy tervezzük módosítani a programot, hogy az különb-
séget tegyen az Euro 3-as vagy annál alacsonyabb besorolású, 15 
évnél régebbi és a kevesebbet szennyező használt autók között. 
Egy olyan támogatási rendszert készítünk elő, amely az állam-
polgárok, az autógyártók, a beszállítók és az autókereskedők 
igényeit is figyelembe veszi. Továbbá célunk nemcsak azokat 
az állampolgárokat támogatni, akik új autót akarnak vásárolni, 
hanem azokat is, akik megszabadulnának a szennyező autóiktól, 
de nem kívánnak újat cserébe. Emellett egy külön programot 
indítunk a következő három évben az közintézmények számára 
is, amely által elektromos hibrid plug-in autókat vásárolhatnak, 
ezáltal példát mutatva a közösségeknek a zöld közlekedésben” – 
tájékoztatott Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter, majd 
hozzátette, hogy 16500 lej a legnagyobb igényelhető összeg 
a klasszikus roncsautó program keretében, amennyiben két 
roncsautót adnak le a kedvezményezettek.

RMDSZ
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 Elfogadta csütörtöki ülésén (2022. január 6.) a 
kormány a veszélyhelyzet január 8-tól, szombattól történő 
meghosszabbítását. A csütörtökön elfogadott határozat 
értelmében ismét kötelezővé válik a maszkviselés nyílt és 
zárt tereken egyaránt. Az elfogadott maszkok az orvosi 
vagy FFP2 védőmaszkok.

Az intézkedés alól mentesülnek:

 • az 5 évesnél kisebb gyermekek,
 • az irodában egyedül tartózkodó személyek,
 • a televíziós műsorvezetők és vendégeik azzal a 
feltétellel, hogy 3 méteres távolságot tartanak egymástól,
 • az egyházi szertartásokat végző személyek azzal a 
feltétellel, hogy 3 méteres távolságot tartanak egymástól 
és a szertartáson résztvevőktől,
 • a zárt vagy nyitott térben zajló rendezvények előadói 
azzal a feltétellel, hogy legalább 3 méteres távolság legyen 
köztük és a közönség tagjai között,
 • a megerőltető fizikai tevékenységet végző, és/vagy 
megterhelő munkakörülmények között (magas hőmér-
séklet, magas páratartalom stb.) dolgozó, vagy sporttevé-
kenységet végző személyek.
Ha egy településen az ezer lakosra számított új koronaví-
rusos megbetegedések elmúlt két hétben jegyzett száma 
1 vagy ennél kisebb, bizonyos tevékenységeket – például 
sportversenyeket, kulturális eseményeket – a létesítmény 
befogadóképessége legtöbb 50 százalékának kihasználá-
sával lehet megtartani.

 Ha a fertőzöttségi ráta 1 fölé nő, 30 százalékra csök-
kentik a felső határt.

 Kivételt csak az éttermek és kávézók képeznek, ezek 
a 3 ezrelékes fertőzöttségi ráta eléréséig 50 százalékos 
kapacitással, 3 ezrelék fölötti ráta esetén pedig 30 száza-
lékos kapacitással üzemelhetnek.

 Az FFP európai standard alapján készült, szűrő típusú 
légzésvédő eszköz, amely az összes aeroszol legalább 
94%-át kiszűri, beleértve a levegőben terjedő vírusokat, 
például a SARS-CoV-2-t is – idézi az Agerpres a határozatot.

 
 Orvosi védőmaszk  FFP2 védőmaszk

Új feltételt szabnak a jelenléti 
oktatásnak az iskolákban és 

óvodákban
 
Az eddigi kritériu-
mokat módosítva a 
kórházak leterheltsé-
gétől tette függővé 
csütörtök este elfo-
gadott határozatában 
az Országos Vészhely-
zeti Bizottság (CNSU) 
a jelenléti oktatást 
az iskolákban és az 
óvodákban.

E szerint online oktatásra térnek át a tanintézetek azokban a 
megyékben, amelyekben a koronavírusos betegek kezelésére 
szánt kórházi ágyak több mint 75 százaléka foglalt. Az iskolák 
és az óvodák akkor térhetnek vissza a digitális tanrendről a 
jelenléti oktatáshoz, ha a megyében a koronavírusos betegek 
kezelésére szánt kórházi ágyak kihasználtsága 70 százalék alá 
csökken.

További új szabály lesz, hogy tíz napig online oktatásra térnek 
át azok az iskolai osztályok vagy óvodai csoportok, amelyekben 
legkevesebb három gyerek igazoltan megfertőződött korona-
vírussal. A jelenlegi előírások szerint már akkor felfüggesztik 
a jelenléti oktatást a csoportokban vagy osztályokban, ha 
legalább egy gyerek igazoltan fertőzött.

Határozatában a CNSU felhatalmazta a tanügyi tárcát és az 
egészségügyi minisztériumot, hogy az új kritériumok szerint 
módosítsa a járványkörülmények között zajló oktatást szabá-
lyozó közös rendeletét. Az új előírások akkor lépnek hatályba, 
ha a módosított rendelet megjelenik a hivatalos közlönyben.

A külföldről beutazók, valamint az igazoltan megfertőződött 
személyek kontaktjai karanténba, az itthon igazoltan megfer-
tőződtek – vagyis azok, akiknek van egy pozitív PCR vagy gyor-
stesztjük – otthoni vagy hatósági elkülönítésbe kell vonuljanak.

7 napra kerülnek elkülönítésbe a beoltottak és azok, akik az 
elmúlt 180 napban átestek a fertőzésen.

10 napra kerülnek elkülönítésbe az oltatlanok és azok, akik nem 
estek át a betegségen az elmúlt 180 napban.

14 napról 5 napra csökken a karantén időtartama a beutazó 
beoltottak és betegségből az elmúlt 180 napban kigyógyultak 
számára.

14 napról 10 napra csökken a karantén a beutazó oltatlanok 
számára vagy azoknak a beutazóknak, akik nem estek át a 
fertőzésen.

Ugyanezek az időtartamok vonatkoznak az igazoltan fertőzött 
személyek kontaktjaira is.

A beoltott személyeknek tehát ezentúl karanténba kell 
vonulniuk akkor, ha fertőzött személy kontaktjai lettek.

Kültéren és beltéren is 
kötelező az orvosi vagy 

FFP2 típusú maszk 
használata
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 A 2022-es romániai népszámlálás három fázisban zajlik: 
önkitöltés, számlálóbiztos általi személyes lekérdezés, végül az 
ún. nyilvántartói kipótolás. Fontos azonban tudni, hogy a három 
szakasz nem párhuzamosan zajlik, hanem egymást követően. A 
határidőkre tehát figyelni kell!

1. Önkitöltés: 2022. március 14. – május 15.

Magyar nyelven, saját ütemezés szerint, otthon vagy összeíró 
ponton, anyanyelvi segítőkkel.

 Az önkitöltés fázisában mindenki online kitöltheti a 
saját (illetve családtagjai, hozzátartozói) kérdőívét. Az önkitöl-
téshez a népszámlálás hivatalos oldalán kell majd regisztrálni, 
ezt követően az e-mailben megküldött linken lesz elérhető a 
kérdőív. A válaszadás megvalósulhat számítógépen, tábla-
gépen vagy akár okostelefonon is.

 Az önkitöltés szakaszában az önkormányzatoknak lehe-
tősége lesz olyan helyiségek, összeíró pontok kialakítására, 
ahova bárki bemehet kitölteni a kérdőívet, ugyancsak online, 
viszont itt számlálóbiztosok is segítenek ebben. Ez egy jó lehe-
tőség mindazoknak, akiknek nincs megfelelő eszközük vagy 
nehezebben boldogulnak az internet világában.

 Az önkitöltés előnye, hogy - a 2022. május 15-i határidőig! 
- bármikor válaszolhatunk a kérdőívre, nem kell beengednünk 
senkit a lakásba, a saját ritmusunkban tölthetjük ki az adatokat, 
és biztosak lehetünk abban, hogy az kerül a kérdőívbe, amit 
beírtunk. Ha magyar nyelven szeretnénk kitölteni a kérdőívet, 
ez a biztos módszer, így nem kerülünk abba a helyzetbe, hogy 
esetleg egy magyarul nem vagy nem jól beszélő számlálóbiztos 
keres fel minket.

2. Személyes lekérdezés: 2022. május 16. – július 17.

Hagyományos módon, számlálóbiztos segítségével, a számláló-
biztos által meghatározott nyelven.

 Akik nem vesznek részt az önkitöltés fázisában, azokat 
személyesen felkeresi lakásukban a számlálóbiztos és hagyo-
mányos módon válaszolhatnak a kérdőívre. Itt csak abban az 
esetben lehet majd magyarul válaszolni, ha a számlálóbiztos 
is tud magyarul. Azokon a településeken (közigazgatási egysé-
gekben), ahol a magyarok aránya 20% feletti, a számlálóbiz-
tosoknál elméletileg lesz papíralapú, magyar nyelvű minta a 
kérdőívre. Ezen követhetők a kérdések, amennyiben a számlá-
lóbiztos nem beszél magyarul.

3. Nyilvántartói kipótolás (statisztikai imputálás)

Nélkülünk, különféle adatbázisok (lakossági nyilvántartó, 
egészségügyi biztosító, nyugdíjpénztár stb.) segítségével, a 
nemzetiség „beszámítása” nélkül.

 Ebben a fázisban ellenőrzik az első két lépcsőben gyűjtött 
adatokat, és összevetik az adminisztratív adatbázisokkal, nyil-
vántartásokkal. Aki valamilyen kivételes ok miatt kimaradt 
a népszámlálásból, annak az adatait (már ami fellelhető) 
beemelik a népszámlálási adatbázisba. Ennek a módszernek 
a hátránya, hogy ebben az esetben a „kipótolt” személyeknek 
biztos nem lesz etnikumuk, anyanyelvük, felekezeti hovatarto-
zásuk, illetve nagy valószínűséggel más adataik is pontatlanok, 
hiányosak lesznek.

 A romániai magyarságnak nem érdeke, hogy az adat-
bázisokra hagyja a számával, életkörülményeivel kapcsolatos 
kérdések megválaszolását. Vegyünk részt személyesen a 
népszámlálásban!

Mikor és hogyan zajlik a Népszámlálás?
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A Medgyesi MADISZ 
2021-ben

 A 2021-es év a medgyesi ifjúság életében elsősorban a 
járványügyi intézkedések alapján körvonalazódott. A bizonyta-
lanság mindenképp jelen volt a hétköznapokban, a döntések 
meghozatalánál, az események, projektek megszervezése elött 
és közben. Elkerülhetetlen volt a SARS-COV 2 vírus, viszont 
voltak pillanataink, amikor fel tudtunk lélegezni és adott 
esetben, az adott körülményekhez képest megszervezni külön-
böző projekteket. 

A fentieket figyelembe véve az év nem volt meglepetés mentes, 
hisz év elején elterveztük a megvalósítani kívánt projektje-
inket, viszont a járvány beleszólt majdnem minden eltervezett 
időpontba, legalábbis azokba, amelyeket fizikai jelenléttel 
terveztünk el. 

 

 A tervek alapján nekiálltunk kis csapatunkkal úgy szakmai, 
mint logisztikai szempontból előkészíteni és megszervezni a 
rendezvényeinket, projektjeinket. Ennek egyik legfontosabb 
része az anyagi források biztosítása volt. Feltérképezni a finan-
szírozási lehetőségeket, előkészíteni, megírni a pályázatokat, 
elszámolni. A 2021-es évben a következő finanszírozók bizto-
sították a Medgyesi MADISZ-nak az anyagiakat: Communitas 
Alapítvány, Szeben Megye Tanácsa, Romániai Magyar Demok-
rata Szövetség, a Szeben megyei Ifjúsági és Sport Igazgatóság, 
Bethlen Gábor Alap, Nemzeti Együttműködési Alap, OTP Bank 
Románia, Transgaz Rt. Ezutón is köszönetet mondunk minda-
zoknak, akik biztosították a lehetőséget és köszönet minda-
zoknak, akik a pályázati folyamatokban munkát vállaltak.

 Kiemelnénk azokat az intézményeket, szervezeteket, 
akikkel partnerségben különböző projekteken dolgoztunk: A 
Babes-Bolyai Tudományegyetem, a medgyesi Báthory István 
Általános Iskola, A Romániai Magyar Demokrata Szövetség, 
országos, megyei és helyi szervezetei, a Rákoczi Szövetség, 
a Szeben megyei magyar történelmi egyházak és nem utolsó 
sorban köszönjük a lehetőséget és az együttműködést a Magyar 
Ifjúsági Értekezletnek.

A partnerinkkel való együttműködések közül a következőket 
emeljük ki.

 A Babes-Bolyai Tudományegyetem Közigazgatás szak 
diákoknak és tanároknak online tájékoztatót szervezett minden 
erdélyi megyében, köztük Szeben megyében is. A tájékozta-
tókat Facebookon és Zoomon egyaránt követhetni lehetett.

A találkozó keretein belül bemutatták a BBTE Közigazgatás 
szak oktatási kínálatát, a felvételi menetet, ugyanakkor jelen 
voltak olyan közigazgatásban dolgozó szakembereket, akik 
meséltek a lehetőségekről.

Az egyetemista életről és az egyetem által kínált lehetősé-
gekről a hallgatók meséltek, illetve játékokkal várták azokat 
a diákokat, akik kíváncsiak voltak mit rejtegethet számukra a 
szakma.

A medgyesi Báthory István Általános Iskolával az elmúlt 
évekhez híven, a közös célok elérése végett együttműködtünk 
különböző projektekben, amelyek által modernebb, szebb és 
versenyképesebb iskolánk legyen. Jelen voltunk az évzárón és 

évnyitón, de ugyanakkor decemberben kis angyaljárást is szer-
veztünk nekik az RMDSZ-el együtt.

A szeptemberi hónappal együtt elindult a tanítás megyénk 
egyetlen magyar nyelvű önálló oktatási intézményében, a 
medgyesi 

Báthory István Álta-
lános Iskolában virágok, 
izgalmak, csillogó szemek 
és egy ünnepi hangu-
lattal nyitották meg a 
2021/2022-es tanávet. 
Mindezek mellett az beisko-
lázási kampányban, a hirde-
tésekben, de akár a kétkezi 
munkánkkal is segítettük 
adott esetben az iskolát. 
Sikerült bemutató videót 
készíteni, amely Szeben 
megye egyetlen önálló 
magyar iskoláját hivatott 
szemléltetni.

A Bucuria Copiilor 
napközinek a tavaly sikerült 

biztosítanunk színes nyomtatót és hab szőnyeget, ezzel is 
vonzóbbá próbáltuk tenni a magyar csoportot a szülők számára.

 Rákóczi Szövetséggel az elmúlt évekhez híven: tábo-
roztatási lehetőségek líceumi- és általános iskolás diákoknak, 
konferencia, iskolaválasztási program, iskolatáska program, 
ajándékcsomagok, könyvcsomagok voltak az együttműködés 
tárgyai. 

 A Magyar Ifjúsági Értekezlet, Erdély, de akár a Kárpát-me-
dence egyik legnagyobb ifjúsági ernyőszervezete tevékenysé-
gében is részt vettünk, akár a MIÉRT ügyvezető elnökségéről, 
akár a vezetőtanácsáról legyen szó. A 2021-es tisztújító küldött-
gyűlésén Szeben megyéből is részt vettünk, Balázs Botond a 
MIÉRT belügyekért felelős alelnök és Kémeri Attila a Szeben 
Megyei Magyar Ifjúsági Egyeztető Tanács (SZMMIET) elnöke 
számoltak be az elmúlt két évben kifejtett munkáról. Olteán 
Csongort választottuk meg egy újabb két éves mandátumra a 
MIÉRT élére. Decemberben, Medgyesről, heten vettünk részt a 
Püspökfürdőn szervezett MIÉRT Akadémián.

A járvány miatt kialakult helyzet miatt kissé át kellett gondoljuk 
a hagyományos projektjeinket, rendezvényeinket. A Nagy-Kü-
küllő kulturális és közéleti havilap esetében abban nyilvá-
nult meg, hogy a kihordási, az az a házhozszállítási folyamat 
elmaradt, ezért csökkenteni kellett a kiadvány példányszámát 
2000-ről 500-ra.              folytatás a 6. oldalon
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 Az egyik legkedvesebb projektünk az nem más, mint az 
Úszótábor, amelyre tízedik alkalommal került sor a Medgyesi 
MADISZ szervezésében. Ezáltal 70 Szeben megyei magyar 
fiatal egy héten keresztül, magyar környezetben, minőségi 
programokkal és jó hangulatban tölt el egy hetet, a szervezők 
programok, játékok és különböző előadásokkal fűszerezik a 
napi úszásoktatást. 

 Egyik legnagyobb projektünk, melyet a medgyesi Gyön-
gyvirág néptánccsoporttal közösen szervezünk, a Vándorcsizma 
Néptáncfesztivál, melyet 18. alkalommal szerveztünk meg. A 
járvány nem kímélte a fesztivált, így nagyon szigorú körülmé-
nyek között tudtuk megszervezni. Minden résztvevőnek fel 
kellett mutatnia az oltásigazolványt, vagy egy érvényes tesztet, 
de sikerült biztosítanunk a helyszínre érkezőknek, ingyen a 
tesztelést, vagy a fesztivál helyszínén az oltást. A 18. Vándor-
csizma Néptáncfesztiválon hagyományos kézműves termékek 
vására, gyerekfoglalkozások, néptáncelőadások, koncertek és 
természetesen a hagyományos gulyásfőző verseny is várta az 
érdeklődőket, jelenlevőket.

 2021-ben sikerült megszerveznünk első online 
ERASMUS+ projektünket, a 2019-es után ez a második olyan 
projekt, amelyet európai uniós finanszírozásból szerveztünk 
meg. A projekten 43 fiatal vett részt 9 országból (Bulgária, 
Málta, Létország, Törökország, Litvánia, Egyesült Királyság, 
Magyarország és Románia). A projetk, Engage, Connect, 
Empower, elsődleges célja az Európai Ifjúsági Stratégia ismer-
tetése volt.  

folytatás a 7. oldalon

folytatás az 5. oldalról

Viszont sikerült minden hónapban a kiadvány megjeleníteni és 
ezáltal is tájékoztatni a medgyesi és a Szeben megyei magya-
rokat a bennünket éríntő hírekről, információkról. Az infor-
máció, a magyar nyelven elérhető tájékoztatók, beszámolók, 
hirdetések megjelentek a www.medgyes.ro honlapunkon is.

 21-ben is lebonyolítottuk a Hosszabbított Programot, 
szerintünk ez az egyik legfontosabb projektünk, amellyel 
legalább 50 családnak segítünk azáltal, hogy minőségi foglal-
kozást biztosítunk 12-16 óra között hétköznaponként, meleg 
ebédben részesülnek az alsó tagozatos magyar diákok, a 
Báthory István Általános Iskolában.
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folytatás a 6. oldalról Tíz napon át, különböző segédeszközök és alkalmazás segítsé-
gével (menti.com, jamboard, padlet és streamyard) próbáltuk 
élvezetesebbé tenni a napi három online orát.

 21 nyarán, amikor a járványügyi helyzet megengedte 
ifjúsági megbeszélést hívtunk össze, annak érdekében, hogy 
minél több fiatalnak bemutatjuk a Millennium-Házat, a lehető-
ségeket, de ugyanakkor a Medgyesi MADISZ tevékenységét is. 
Ezáltal kibővítettük önkénteseink körét.

 

 Nem utolsó sorban a magyarországi választásokra való 
regisztrációban segítettünk az érdeklődőknek.

 Ezutón megköszönjük minden önkéntesünk, partnerünk, 
támogatónk munkáját, hozzáállását, segítségét. Nélkülük nem 
segíthettük volna a medgyesi és Szeben megyei magyar közös-
séget és főleg a fiatalokat. 

Balázs Botond, a Medgyesi MADISZ elnöke

Támogatók - Partnerek
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Megjelenik havonta a 
Medgyesi MADISZ gondozásában.

Jelentkezz népszámosnak, kitöltéssegítő 
önkéntesnek!

Segítsd az online kitöltést 2022. március 15. és május 15. között!

 A 2022-es romániai népszámlálás egyik pozitív változása, hogy végre önállóan, az interneten 
keresztül is kitölthetjük a kérdőívet. Ehhez azonban sokaknak segítségre lesz szüksége, a kérdések 
megválaszolása ugyanis még magyar nyelven is bonyolultnak tűnhet, ha az embernek nincs kellő gyakor-
lata az internetes kérdőívek vagy űrlapok kitöltésében.

 Ez a probléma sokakat érint. Az elmúlt hónapokban több felmérést is készítettünk, amelyekből 
kiderült, hogy 100 személy közül csupán 15 rendelkezik mindazokkal az ismeretekkel és készségekkel, 
amelyekkel a népszámlálási kérdőív gond nélkül kitölthető.

Az a célunk, hogy ezt a tapasztalt 15%-ot összekössük a kitöltési segítségre szoruló többséggel.

Mikor és hogyan segíthetsz?
• Ettől a perctől akár a népszámlálás végéig. Kövesd a népszámlálással kapcsolatos megbízható infor-
mációkat a Népszámlálás.ro különböző felületein. Kerülj képbe és hozz képbe másokat is: biztasd a 
rokonaidat és ismerőseidet, hogy vegyenek részt a népszámlálásban – lehetőleg az online önkitöltéses 
szakaszban!
• Március 15-én. Pontosabban a népszámlálás első napjaiban töltsd ki a saját családod kérdőívét! Ha 
szükséges, ebben oktatóanyaggal, call centeren és chatboton keresztül is segítünk, hogy aztán te is 
segíthess másoknak.
• Tavasszal. A népszámlálás több szakaszra oszlik, az online önkitöltés időszaka 2022. március 
14-től május 15-ig tart. Ebben a két hónapban számítunk rád. Segíts szüleidnek, idősebb rokonaidnak, 
közelebbi és távolabbi ismerőseidnek, azoknak, akik támogatást kérnek az online kérdőív kitöltésében!

Benne vagy?
 Ha benne vagy a 15%-ban és szívesen segítesz másoknak, legyél te is népszámos: jelentkezz kitöl-
téssegítő önkéntesnek!


