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 Idén XXIV. alkalommal kerül megszervezésre megyénk legnagyobb rendezvénysorozata, az 
immár hagyománnyá vált Szeben Megyei Magyar Napok. Ennek keretében ezúttal október 14. és 
23. között várunk mindenkit programjainkkal.

	 A	szervezők,	mint	minden	évben,	most	is	szem	előtt	tartják	a	rendezvény	szervezése	során,	
hogy a megye minden magyarlakta településére eljussanak és a magyar ajkú lakosok számára 
elérhető	legyen	a	Magyar	Napok	nyújtotta	kikapcsolódás	valamilyen	formája.

	 A	Magyar	Napok	programjaival	kulturális	örökségünk	megőrzésének	fontosságát	hangsú-
lyozzuk,	és	a	szórványban	élő	magyarok	mindennapjait	 igyekszünk	színesebbé	tenni.	Lényeges	
megőriznünk	 szellemi	 örökségünket,	 hagyományainkat,	 amelyeket	 az	 évszázadok	 folyamán	
hagytak	ránk	őseink,	és	amelyeket	nekünk	is	tovább	kell	adnunk	a	következő	generációknak.	Erre	
teremt	lehetőséget	a	XXIV.	Szeben	Megyei	Magyar	Napok	gazdag	programkínálatával.

„...el ne felejtkezzél semmi jótéteményéről.”Ps.103,2
	 2022.szeptember	25-én	szerveztük	meg	a	református	gyüle-
kezetben Medgyesen a Diakóniai Hétvégét, amivel a gyüleke-
zetben	 szolgáló,	 diakónus	 lelkületű	 tagokat	 kívántuk	 lelküle-
tükben	és	hivatásukban	megerősíteni.	Az	egynaposra	tervezett	
együttlét	a	10	órakor	kezdődő	istentisztelettel	kezdődött,	ahol	
dr.habil.	Hecker-Réz	Róbert	professzor-lelkész	és	Szalkay	László	
lelkész	 szolgáltak,	 ők	 mindketten	 Magyarországról	 érkeztek.	
Gyülekezetünknek nagy öröm volt a Velük való találkozás, mivel 
szakavatott vendégekként, Jézusnak az elveszett bárányról 
szóló történetét prédikálták közöttünk,  kiemelve azt, hogy elve-
szettség tudata nélkül, aligha találhat meg minket a Jó pásztor. 
Ezért kell vigyázni a lelkületre, amivel élünk.  

	 Azonban	 az	 elveszett	 embertársat	ma	 nem	 elég	megkeresni,	 őt	 a	 szeretet	 hangján	 kell	
megszólítani.	Ugyanis,	egyedül	a	szeretet	vértezhet	fel	megértéssel	és	türelmmel	a	gyülekezet-	
és	közösségépítési	folyamatban.	Talán	ez	az	élő	gyülekezetnek	egyik	legfontosabb	feladata	ma,	
a	 türelmes	szeretet	gyakorlása.	A	délelőtti	 istentiszteleten	az	anyaországi	vendégeket	Székely	
Zoltán Márton lelkész köszöntötte, aki egy rövid bibliai üzenet átadása után, örömökben és 
áldásban	gazdag	időt	kívánt	a	nap	résztvevőinek.	

folytatás a 3. oldalon

XXIV. Szeben Megyei 
Magyar Napok

Rövid beszámoló a Medgyesi Diakóniai Hétvégéről
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Kormányhatározattal elfogadták a körkörös 
gazdaságra vonatkozó nemzeti stratégiát

	 A	 kormány	 mai,	 szeptember	 21-i	 ülésén	 elfogadta	 a	
körkörös gazdaságra vonatkozó nemzeti stratégiát, amelyet a 
Fenntartható	Fejlődés	Főosztály	koordinálásával	dolgoztak	ki.	
A dokumentum 14 romániai gazdasági ágazatról ad áttekintést 
a	 körforgásos	 potenciáljukat	 tekintve,	 egyértelmű	 általános	
irányvonalat szabva a lineárisról a körkörös gazdasági modellre 
való	átmenet	 felgyorsítására.	Az	átmenet	sikerének	kulcsa	a	
gazdasági	fejlődés	elszakadása	a	természeti	erőforrások	hasz-
nálatától és a környezet rombolásától.

 „A körkörös gazdaság elveinek alkalmazása az egész 
Európai Unió gazdaságában mintegy 700 000 új munkahely 
teremtését és az európai bruttó hazai termék további 0,5%-os 
növelését jelenti 2030-ig. A kihívásokkal teli nemzetközi környe-
zetben a körforgásos gazdaság lehetővé teszi a nyersanyagim-
porttól való függés csökkentését, amely magas szintű Románi-
ában és Európában.  Örömömre szolgál, hogy sikeresen koor-
dináltuk ennek a Stratégiának a megvalósítását, ami teljes 
mértékben hozzájárul ahhoz, hogy a 2030-ig szóló menetrend 17 
Fenntartható Fejlődési Célját megvalósítsuk” – mondta Borbély 
László,	a	Fenntartható	Fejlődés	Főosztály	koordinátora.

 A Körkörös Gazdasági Monitoring Keretrendszer által 
kiadott	statisztika	szerint	Románia	az	Európai	Unió	(EU)	azon	
országai	közé	tartozik,	ahol	az	erőforrások	termelékenysége,	
a	 bruttó	 hazai	 termék	 (GDP)	 arányában	 mért	 hulladékter-
melés,	a	hulladékkezelés	és	a	felhasználás,	valamint	a	gazda-
ságban	 újrahasznosított	 anyagok	 tekintetében	 alacsony	 a	
teljesítmény.	 	Másrészt	Romániában	az	egyik	legalacsonyabb	
a	 hazai	 anyagfelhasználásra	 vetített	 hulladékképződés	 az	
EU-országok	 között,	 ami	 kedvező	 kilátásokat	 kínál	 a	 teljesít-
mény	 javítására	 a	 körkörös	 gazdaság	gyakorlatának	 átvétele	
terén.	A	dokumentum	leszögezi,	hogy	Romániában	a	körkörös	
gazdaság	 által	 feltételezett	 valamennyi	 szakaszban	 jelentős	
fejlődési	potenciál	rejlik,	a	nagyobb	erőforrás-hatékonyságtól	
és	 a	 másodlagos	 anyagok	 termelési	 felhasználásától	 a	 jobb	
hulladékgazdálkodásig	és	-megelőzésig.

	 A	következő	lépés	a	Cselekvési	Terv	kidolgozása,	amely	
konkrét	 intézkedéseket	tartalmaz	a	körkörös	potenciál	maxi-
malizálására	 hét	 gazdasági	 ágazatban:	 mezőgazdaság	 és	
erdőgazdálkodás,	autóipar,	építőipar,	fogyasztási	cikkek,	mint	
például	az	élelmiszerek	és	az	italok,	csomagolás,	textilipar	és	
elektromos berendezések, elektronika, valamint két horizon-
tális	ágazatban:	a	víz-	és	a	hulladékgazdálkodás	területén.

Tánczos Barna: 200 lej értékű utalványokkal 
támogatjuk a lakások energiahatékonyságát 

az izzók roncsprogramjában

 „A Környezetvédelmi Alap Igazgatósága elfogadta azt a 
programot, amellyel támogatjuk a lakosságot a régi izzók lecse-
rélésében, és új, LED-es izzók vásárlásában. A háztartások ener-
giafogyasztásának csökkentésére 200 lejes utalványokat lehet 
igényelni az izzók roncsprogramjában. Hasonlóan a korábbi 
roncsprogramokhoz, a LED-es izzók vásárlásakor le kell adni a 
használt, régi típusú villanykörtéket. Az utalványokat azoknál 
a kereskedőknél lehet beváltani, amelyek csatlakoztak a prog-
ramhoz”	 –	 tájékoztatott	 Tánczos	Barna	RMDSZ-es	 környezet-
védelmi,	vízügyi	és	erdészeti	miniszter.		
	 A	LED-es	izzók	vásárlása	a	háztartási	gépek	roncsprog-
ramjában megszokott módon zajlik majd. A Környezetvédelmi 
Alap	 internetes	 felületet	 hoz	 létre,	 ahol	 a	 magánszemélyek	
felhasználói	 fiókot	 nyithatnak,	 és	 a	 program	 indulásakor	
vásárlási	 utalványt	 foglalhatnak	 le.	 Ezt	 követően	 hét	 napjuk	
lesz arra, hogy az üzletekben beváltsák az értékjegyeket. A 
program	 keretében	 olyan	 új,	 legfeljebb	 15	 wattos	 LED-es	
izzókat	 lehet	 vásárolni,	 amelyek	 jelentősen	 csökkentik	 a	
háztartások	fogyasztását.		
	 Az	 izzók	 roncsprogramját	 azt	 követően	 dolgozta	 ki	 a	
Szövetség	által	vezetett	szaktárca,	hogy	a	kormánykoalíció	a	
háztartások energiahatékonyságának támogatásáról döntött. 
A	program	finanszírozása	érdekében	400	millió	lejjel	egészítik	
ki a Környezetvédelmi Alap költségvetését.
 A pályázati útmutatót a környezetvédelmi minisztérium 
holnapján	 bocsátják	 közvitára.	 Ennek	 lejárta	 után,	 a	 tervek	
szerint	október	második	felében	indul	majd	az	izzók	roncsprog-
ramja.

Támogatja a szórványban folyó oktatási tevé-
kenységeket a Communitas Alapítvány

	 A	 Romániai	 Magyar	 Demokrata	 Szövetség	 pályázatot	
hirdet	 a	 szórványtelepülésekről	 származó	 vagy	 szórvány	
oktatási intézményben tanuló diákok ingázási és bentlakási 
költségeinek, valamint a pedagógusok ingázási költségeinek 
résztámogatására. A Szövetség a támogatásokat a Kisebbségi 
Tanács	2022.	évi	alapjából	finanszírozza,	a	pályázatok	lebonyo-
lításával	a	Communitas	Alapítványt	bízta	meg.
	 A	 meghirdetett	 kiírásra	 pályázatot	 nyújthatnak	 be	 a	
kollégiumot	 fenntartó	 szervezetek	 –	 iskolák,	 egyesületek,	
alapítványok,	 egyházközségek	 –	 a	 tanulók	 bentlakási	 és	
ingázási	költségeinek	a	résztámogatására.	Továbbá	magánsze-
mélyként ingázási költségre pályázhatnak a szórványoktatási 
intézményekben dolgozó pedagógusok.
	 A	 2022-2023-as	 tanévre	 vonatkozó	 pályázati	 kiírásra	
csak	online	lehet	pályázni	a	Communitas	Alapítvány	honlapján.	
A pályázatok beküldésének határideje 2022. október 18., 16 
óra.
	 A	2021-es	pályázati	kiírás	során	1.718	személyt	részesí-
tett	támogatásban	az	alapítvány	ingázási	és	bentlakási	költsé-
gekre,	összesen	807	ezer	lej	értékben.
	 A	 kiírás	 részletei	 a	 Communitas	 Alapítvány	 honlapján	
érhetőek	el.	További	 információk	 igényelhetőek	a	következő	
telefonszámokon:	0264-594	570,	0723-250	324,	0736-444437,	
valamint	a	communitas@rmdsz.ro	e-mail	címen.

RMDSZ
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folytatás az első oldalról
	 A	templomi	szolgálat	után,	a	gyülekezet	diakóniai	csoport	
őszi	 bazárra	 hívta	 a	 jelenlévőket	 a	 közösségi	 terembe,	 ahol	
szeretetvendégség mellett, önkéntes asszonyok apró szere-
tet-tárgyai	 kerültek	 fel	 az	 asztalra,	 eladásra-vásárlásra,	 támo-
gatásként. A Diakóniai Hétvége egy délutáni, estébe nyúló, 
vacsorás	 együttléttel	 folytatódott	 a	 medgyesi	 NoiS	 vendég-
lőben.	Dr.habil.Hecker-Réz	Róbert	professzor	a	medgyesi		refor-
mátus	gyülekezet	öt	missziói	csoportja		-Presbitérium,	Nőszö-
vetség,	Diakóniai	Önkéntes	Csoport,	Lídia	Kör,	Fiatal	Édesanyák	
Köre-	előtt,	mintegy	50	személy	jelenlétében	tartott	előadást		
Kálvin	János	egyháztanításáról.	Amint	az	előadó	hangsúlyozta,	
Kálvin	 János	 látásmódja	 azért	 tekinthető	 helytállónak	ma	 is,	
mivel	ez	a	 tan	a	gyülekezet	 jó	működésének	 	az	egyik	 fontos	
alapfeltételét,	 a	 megosztott	 felelősséghordozás	 elvét	 fogal-
mazza	 meg,	 kimondva	 azt,	 hogy	 egy	 református	 gyülekezet	
működtetésében	négy	különböző	tisztséghez	kötött	feladatkör	
betöltése	szükségszerű:	az	igehirdetői,	a	presbiteri,	a	tanítói	és	
a diakónusi. 

	 Előadás	 után,	 csoport	 megbeszélésekre	 került	 sor.	 A	
négy	csoport	szabadon	választhatott	három,	őt	 foglalkoztató		
kérdés	 közül.	A	 válaszok	és	 vélemények	összegzését,	 csopor-
tonként,	egy-egy	megbízott	mondta	el	plénumban.	A	módszer	
nagyon	termékeny	eszköznek	bizonyult,	mivel	 felszínre	hozta	
a	gyülekezeti	tagokban	élő	képeket,	vélekedéseket.	Megfogal-
mazódott,	hogy	a	medgyesi	diakóniai	szolgálat	miként	alakítja	
a gyülekezet életét, miben nyilvánul meg a gyülekezetben a 
diakónia	 lényege	és	mi	 a	 feltétele	 annak,	 hogy	 a	 gyülekezeti	
diakónia	a	jövőben	is	támogatólag	működjön	a	gyülekezetben.		

	 Ezt	követően,	a	délutáni	együttlét	záró	részében,	előadás	
keretében	előbb	Székely	Anna-Eli,	medgyesi	diakónus	mutatta	
be	a	résztvevők	előtt	a	2013	óta	működő		gyülekezeti	diakóniát.	
Amint	 hangsúlyozta,	 a	 szívvel-lélekkel	 végzett	 diakóniai	 szol-
gálatban,	 mindenekelőtt	 Isten	 kegyelme	 töltött	 be	 vezető	
szerepet,	de	emellett	fontosak	voltak	az	eltelt	9	évben	emberi	
tényezők	is,	amik	diakónusban	és	diakónus-lelkületű	önkéntes	
társakban egyaránt megvoltak: ilyenek, az odaadás, a kitartás, a 
szakképzettség	és	a	gyülekezeti	összefogás.	A	gazdagon	illuszt-
rált, szép diakóniai munka, amit a  medgyesi gyülekezetben 

sikerült	 kitartással	 és	 emberi,	 jó	 hozzáállással	megvalósítani,	
ma	sokak	örömére	szolgál.	Istennek	legyen	ezért	dicsőség!	

	 A	diakóniai	beszámoló	után	dr.Máté	 István,	 szászfenesi	
lelkész	mutatta	be	képekben	és	lényegretörő	mondatokban	a	
szászfenesi	gyülekezet	diakóniai	 fáradozásait,	melyek	mind	a	
fiatal	gyülekezet	élni	akarásáról	és	hitéről	szólnak.	Az	együttlét	
végén,	 dr.habil.Hecker-Réz	 Róbert	 imádsága	 hangzott	 el	 az	
egybegyűltek	előtt,	majd	a	gyülekezet	lelkésze	mondott	köszö-
netet	 minden	 vendégnek	 és	 résztvevő	 gyülekezeti	 tagnak,	
hogy	jelenléteikkel	tették	gyümölcsözővé	ezt	a	napot.	Istennek	
legyen	hála	ezért	az	áldásos	napért!

     Székely Zoltán Márton lp.

2022.szeptember 26.,Medgyes
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	 A	 magyar	 népi	 kultúra,	 zene	 és	 tánc,	 hagyományos	
kézműves	termékek,	illetve	a	honfoglalás	kori	életmód	kapott	
főszerepet	 május	 20-án	 a	 XV.	 Vándorcsizma	 Néptáncfeszti-
válon,	amelynek	idén	is	a	Grewln	Park	adott	otthont.	A	rendez-
vényen	gulyás	főző	versenyen	is	összemérték	tudásukat	a	11	
csapatban	 induló	 résztvevők,	amelyet	 szakmai	 zsűri	bírált	el,	
több	 mint	 1500	 adag	 ételt	 osztottak	 ki	 a	 szervezők.	 Este	 a	
Lilium	acoustic	és	a	Dinamic	együttesek	fergeteges	koncertjei	
szórakoztattak	a	jelenlevőket,	majd	táncházba	várták	a	néptánc	
szerelmeseit. 

	 A	 hagyományokhoz	 híven	 idén	 is	 a	 Millennium-Háztól	
indult	 népviseletbe	 öltözött	 csoportok	 felvonulása	 a	 polgár-
mesteri	hivatalig.	A	gyönyörű	szép	népviseleteket	a	következő	
csoportok	mutatták	be	a	felvonulás	alkalmából:	

A	Cickom	Néptánccsoport	Székelyszenterzsébetről,	100	fonat	
Erdőszentgyörgyről,	 Hanga	 Néptánccsoport	 Magyarpéter-
falváról,	 Nyírfa	 Néptánccsoport	 Nyírtelekről,	 a	 medgyesi	
Ansamblul	 Tarnavelor	 román	 tánccsoport	 és	 a	 helyi	 Gyöngy-
virág	Néptánccsoport.

	 A	 Greweln	 Parkban	 Kovács	 Péter	 konferanszié	 köszön-
tötte	 a	 fesztivál	 vendégeit,	 többek	 között	 Bihacsy	 László	
gulyásmestert	 Hódmezővásárhelyről	 és	 a	 versenyre	 beneve-
zett	6	főzőcsapatot,	a	temesvári	íjászokat	és	a	Boglárka	Hagyo-
mányőrző	Egyesület	tagjait.
	 A	 Vándorcsizma	 Néptáncfesztivál	 19	 éves,	 első	 alka-
lommal 2002-ben lett megszervezve Veres Kálmán kezdemé-
nyezésére.	 A	 kezdeti	 rendezvény	 az	 idők	 folyamán	 számos	
kísérő	 programmal	 bővült	 ki,	 színesedett:	 a	 gulyásfőző	

Sikeres 19. Vándorcsizma néptáncfesztivál!
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versennyel gasztronómiai hagyományainkat éltetik, pár éve a 
honfoglaló	őseink	életmódját	is	megjelenítik	jurta	felállítással,	
honfoglalás	kori	ételkóstolással,	harci	bemutatóval,	a	kirakodó	
vásárral	pedig	kézműves	népi	hagyományainkat	kívánják	felvo-
nultatni	 a	 szervezők.	 De	 lehetőséget	 nyújtottak	 a	 fesztiválra	
látogató	 családok	 számára,	 hogy	 gyermekeik	 is	 hasznosan	
töltsék	idejüket	a	különböző	foglalkoztató	sátrak	árnyékában.	
A	hagyomány	akkor	él,	ha	megélhető	élményt	nyújt	–	a	rendez-
vényünk	által	ezt	kívánták	biztosítani	a	szervezők.

Az est sztármeg-
hívottjai	 a	 Lilium	
acoustics	 és	 a	
Dinamic	 együt-
tesek voltak, akik 
jól ismert nótáikkal 
fergeteges	 bulit	
csaptak!		
A	 koncertek	 18	
órától	 kezdődtek,	
21 órától pedig 
Táncházba	 vártak	
mindenkit, akik 
bírták	 még	
szusszal, ahol Sinkó 
István és bandája 
húzta a talpalá-
valót.
 A kirakodó 
vásárban hagyo-
mányőrző	 termé-
keket szerezhettek 
be	 a	 helyszínre	

látogatók,	 kézműves	 szappanok,	 többféle	 méz,	 házi	 sajtok,	
szalmafonással	 készült	 termékek,	 mézes	 kalácsok,	 levendu-
lából	készült	dísztárgyak,	szörpök	és	lekvárok	vártak	a	vásárolni	
vágyókra.

	 A	szervezők	köszönetünket	fejezik	ki	a	rendezvény	támo-
gatóinak/ partnereinek: a medgyesi polgármesteri hivatalnak, 
a	 Szeben	 Megyei	 Tanácsnak,	 Nagyszebeni	 Astra	 Múzeum,	
az	 RMDSZ-nek	 és	 a	 Communitas	 Alapítványnak,	 a	 Tranzgaz	
RT-nek,	a	Mediturnak,	az	ELDI	pékségnek,	az	OTP	Bank	Románia	
RT-nek,	 a	 Nagy-Küküllő	 kulturális	 és	 közéleti	 havilapnak,	 az	
ECO-SAL-nak,	valamint	a	Contrast	nyomdának.	

	 Külön	köszönetet	érdemelnek	az	önkéntesek	és	táncosok,	
akik	 önzetlen	 munkájukkal	 hozzájárultak	 a	 néptáncfesztivál	
színvonalas	megrendezéséhez!



6 Nagy-Küküllő

 A 2021/2022-es tanévre egyszer igényelhető, 22 400 
forintnyi támogatásokra szeptember 20. – október 20. 
közötti időszakban lehet a kérelmeket benyújtani.

 Szeptember 20-tól, azaz mától lehet jelentkezni a Minisz-
terelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által meghirde-
tett	 Szülőföldön	magyarul	 program	új	 felhívására,	 amelynek	
célja	a	magyar	nyelvű	oktatás	támogatása	és	a	magyar	 iskol-
aválasztás ösztönzése a szomszédos országokban.
	 A	 program	 keretében	 –	 az	 előző	 évekhez	 hasonlóan	
– nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támo-
gatásra, illetve hallgatói támogatásra pályázhatnak azok a 
Magyarország	 határain	 kívül	 élő	 gyerekek	 és	 fiatalok,	 akik	
tanulmányaikat	szülőföldjükön	magyar	nyelven	végzik.
	 A	 támogatásra	 a	 felhívásban	 szereplő	 kritériumoknak	
megfelelő,	 Magyarország	 határain	 kívül	 élő,	 tanulmányaikat	
magyar	 nyelven	 végző	 óvodások	 és	 bölcsődések,	 valamint	
általános és középiskolások jogosultak, emellett tavalytól a 
felsőoktatásban	tanulók	számára	elérhető	hallgatói	támogatás	
összegét	is	22	400	forintra	emelték.
	 A	támogatás	tanévenként	egy	alkalommal	igényelhető,	
fejenkénti	keretösszege	22	400	forint.
 A program keretében a tavalyi tanévben több mint 220 
ezer	külhoni	magyar	gyerek	és	fiatal	részesült	támogatásban	a	
bölcsődétől	az	egyetemig.

Kik jogosultak?
 Jogosultak a támogatásra azok a kiskorú gyermekek, 
akik	 a	 2021/2022-es	 tanév	 kezdetétől	 Romániában	 működő	
akkreditált	 óvodában	 magyar	 nyelvű	 nevelésben	 vesznek	
részt, azok az általános és középiskolás tanulók, akik a 2003. 
augusztus	31-ét	követő	időszakban	születtek,	és	Romániában	
működő,	 akkreditált	 vagy	 működési	 engedéllyel	 rendelkező	
oktatási	 intézményben	 alap-	 vagy	 középfokú	 tanulmánya-
ikat	 folytatják,	 és	 az	 alap-	 vagy	 középfokú	 tanulmányaikat	
magyar	 nyelven	 folytatják,	 és	 Románia	 közoktatási	 rendsze-
rének	 tanulmányi	 időszakra	 vonatkozó	 rendelkezései	 okán	
kötelező	 képzésben	 részesülnek;	 fakultatív	 vagy	 opcionális	
(választható	 tantárgyként)	 magyar	 nyelvű	 oktatásban	 része-
sülnek,	és	a	lakóhelyükön	napi	bejárással	elérhető	távolságon	
belül	 nem	működik	 magyar	 nyelvű	 oktatási	 intézmény	 vagy	
magyar	nyelvű	tagozat;	olyan	sérült	vagy	halmozottan	sérült,	
magyar	nemzetiségű	kiskorú	személyek,	akik	nem	akkreditált	
nevelési	és	oktatási	 intézményben	folytatnak	magyar	nyelvű	
tanulmányokat	vagy	egyéb,	magyar	nyelvű	nevelésben	része-
sülnek;	olyan	kiskorú	személyek,	akik	sajátos	nevelési	igénye-

iknek	megfelelő	—	részben	vagy	egészben	magyar	nyelvű	—
nevelésben és oktatásban vesznek részt, azok a középiskolai 
tanulók, akik a 2021/2022-es tanév elkezdéséig betöltötték 
tizennyolcadik	 életévüket,	 de	 az	 adott	 állam	 közoktatási	
rendszerének	 tanulmányi	 időszakra	 vonatkozó	 rendelkezései	
szerint	 kötelező	 képzésben	 részesülnek.	 Hallgatói	 támoga-
tásban pedig az a nappali tagozatos hallgató részesülhet, 
aki	 Romániában	 működő	 felsőoktatási	 intézményben	 alap-	
vagy magiszteri tanulmányait egészben vagy részben magyar 
nyelven	folytatja.

Hogyan lehet igényelni?
	 A	 Szülőföldön	 magyarul	 programot	 a	 Nemzetpoliti-
káért	 Felelős	 Államtitkárság	 és	 a	 Bethlen	 Gábor	 Alapkezelő	
Zrt.	 külhoni	 szakmai	 partnerein	 keresztül	 bonyolítja	 le,	 így	
Erdélyben	 a	 Romániai	 Magyar	 Pedagógusok	 Szövetsége	 a	
lebonyolító	partner.
 
 A program aktuális felhívására 2022. szeptember 20. – 
2022. október 20. (utolsó postára adási dátum) között lehet 
támogatási kérelmeket benyújtani. 

	 A	 támogatási	 kérelmet	 papíralapon	 lehet	 benyújtani,	
ajánlott	 küldeményként	 1	 (egy)	 eredeti	 példányban,	 zárt	
borítékban	 az	U.C.D.M.R.	 –	 RMPSZ,	 Szülőföldön	magyarul	—	
Pályázati	 Iroda,	 530300	 Miercurea	 Ciuc/Csíkszereda,	 Oficiul	
Poştal	 nr.	 1.	 Postahivatal,	 C.P.	 nr.	 19	 sz.	 Pf.,	 Jud.	 Harghita/
Hargita	megye	címre.	
	 A	támogatási	kérelmek	benyújtásával	kapcsolatos	kérdé-
sekben	az	alábbi	elérhetőségen	kérhető	tájékoztatás:	Romániai	
Magyar	 Pedagógusok	 Szövetsége,	 „Szülőföldön	 magyarul”	
—	 Pályázati	 Iroda,	 telefon:	 0266.244.450	 vagy	 e-mail:	 info@
szulofoldonmagyarul.ro.

VII. Vakációs Bibliahét Tábor
	 2022.	augusztus	7-10.	között	megtartottuk	a	Küküllőal-
mási	és	Somogyomi	gyerekek	számára	a	VII.	Vakációs	Bibliahét	
programunkat,	 Magyarpéterlakán	 a	 Hagyó	 Lak	 Péterlaka	
táborhelyen. 

	 A	projekt	célja	a	küküllőalmási	és	somogyomi	gyerekek	
és	 fiatalok	 hitéletének	 elmélyítése,	 bibliai	 ismereteiknek	
bővítése,	 valamint	 a	 magyar	 nyelv	 gyakorlása	 szervezett	
formában.	 A	 vakációs	 bibliahét	 4	 napon	 keresztül	 tartott.	

Szülőföldön magyarul
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A	 négy	 nap	 folyamán	 naponta	 35	 személynek	 (gyereknek,	
fiatalnak	és	felnőttnek)	szerveztünk	tartalmas	vakációs	foglal-
kozást	előre	megszerkesztett	program	alapján.	A	KOEN	ALAPIT-
VÁNY	 által	 kidolgozott	 Vakációs	 Bibliahét	 „RENDEZŐ”	 című	
forgatókönyvet	használtuk.	A	tábori	program,	amelyet	sikerült	
megvalósítani,	Jákób	életének	történeteit	dolgozta	fel.	Tábori	
programunk központi üzenete: Isten az, aki rendet tesz életünk 
minden	 területén!	 Hiszen	 egyedül	 Ő,	 a	 mi	 Teremtőnk	 ismeri	
életünk	 teljes	 forgatókönyvét,	 amelyben	 az	 Ő	 terve	 szerint	
reményteljes	jövő	vár	ránk.	Fő	aranymondás	a	következő	volt:	
„Ne	 félj,	mert	én	veled	vagyok,	ne	 csüggedj,	mert	én	vagyok	
Istened!...”	(Ézs	41,10)	A	tábor	ideje	alatt	a	gyerekek	számára	
volt	 kézműves	 tevékenység,	 íjászat,	 magyar	 korona	 bemuta-
tása, templom látogatás, ének tanulás. 

	 Az	itt	élő	gyerekeknek	egyetlen	lehetősége	még,	hogy	a	
magyar nyelvet gyakorolni tudják, az éppen ezekben az egyházi 
tevékenységekben van. Itt tudnak és próbálnak meg magyarul 
beszélni és gondolkodni. Várt eredmény az, hogy a gyerekek 
még közelebb kerüljenek az egyházhoz, magyarsághoz.
 Köszönet illeti támogatóinkat, hogy élményekben 

gazdag napokat tudhatunk 
magunk mögött. Prog-
ramunk	 MEGVALÓSULT	
A	 MAGYAR	 KORMÁNY	
TÁMOGATÁSÁVAL,	 a	
Bethlen Gábor Alapke-
zelő	 Zrt.	 gondozásában	
kiírt	 és	 Egyházközségünk	
által	 megnyert	 KCP-KP-1-
2022/3-000015 számú és 
a	 „Közösségformáló	 tevé-
kenységek a szórványban” 
című	 pályázat	 keretében.		
Támogatónk	 volt	 továbbá	
az	 RMDSZ	 COMMUNITAS	
ALAPITVÁNY,	 a	 2022-es	
évben	kiírt	Ifjúsági	Szaktes-
tülethez	 tartozó,	 Ifjúsági	

közösségformáló	 tevékenységek	 kategóriában	 megnyert	
pályázatunkban.
HÁLA	LEGYEN	ISTENNEK.
	 	 	 	 	 								Hajdú-Nagy	István	ref.	lp.

Támogatók - Partnerek
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