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  2023. február 9-én, a medgyesi Millennium Házban tartotta a Szeben Megyei RMDSZ 
idei első küldöttgyűlését. A megbeszélésen jelen voltak az RMDSZ Szeben megyei küldöttei 
Medgyesről, Nagyszebenből, Kiskapusról, Erzsébetvárosról, Küküllőalmásról, Balázstelkéről, 
Bürkösről, az Ügyvezető Elnökséget pedig Juga Tibor, az RMDSZ területi szervezetekért felelős 
főosztályának munkatársa képviselte.

folytatás a 3. oldalon

 Február az év második hónapja, és az egyik legfontosabb hónap a keresztény világ számára. 
A hónap közepén kezdődik az idényszak legjelentősebb böjti időszaka, a nagyböjt, amely a keresz-
tény egyházakban a húsvét előtti negyvennapos időszakot jelenti.

 A böjtölés az egyházakban általában a testi-lelki 
megtisztulás, az önmegtartóztatás és a szent életre való 
felkészülés időszaka. A nagyböjt azonban nem csupán a 
böjtölésről szól, hanem a megtisztulás, a lelki megújulás, 
az imádság és a jócselekedetek gyakorlásáról is.

 A böjti időszak számos egyházi szertartással és ünnepi 
eseménnyel jár. A nagyböjt kezdete, a hamvazószerda, az 
egyházakban a fejre szórás, vagy az arcra festés szoká-
saival jár, ami a megtisztulás jelképe. Ezután az egyhá-
zakban különleges istentiszteletek és szertartások követik 
egymást, amelyek a böjtölés és az imádság fontosságára 
hívják fel a figyelmet.

folytatás a 3. oldalon

Ülésezett a Szeben Megyei RMDSZ 
Küldöttgyűlése

Február, február
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Rekordnagyságú fejlesztések előtt áll Románia 
– összeállítottuk az elérhető uniós források, 

pályázatok listáját

 A következő időszakban Románia rekordösszegű, 40 
milliárd euró értékű uniós finanszírozáshoz jut, de emellett a 
helyreállítási alapból származó 29,2 milliárd euró is a rendelke-
zésünkre áll.

 Összeállítottuk a 2021–2027-es periódusban elérhető 
európai uniós, illetve a helyreállítási alapból megvalósuló 
pályázatok listáját egy táblázat formájában, melyben követni 
lehet a pályázati határidőket, a megpályázható összegeket, 
illetve azt is, hogy melyik pályázat kinek szól.

 „A pályázati naptárnak köszönhetően az önkormányzatok, 
a vállalkozók, a különböző intézmények idejében fel tudnak 
készülni és alaposan elő tudják készíteni a közösségünk számára 
oly fontos projekteket. Azért dolgozunk, hogy jobb legyen itthon, 
Erdélyben élni, ehhez pedig elengedhetetlen az Európai Uniós 
források hatékony felhasználása” – nyilatkozta Hegedüs Csilla, 
az RMDSZ államtitkára. 

 Az Uniós forrásokból 632 km utat, 6.977 km víz- és szeny-
nyvízhálózatot, 7 kórházat építünk, és újítunk fel és 128 ezer 
diák számára alakítunk ki korszerű, modern osztálytermeket. 
Ezeknek a beruházásoknak köszönhetően javul az egészség-
ügyi ellátás, az oktatás minősége, illetve a vidéki és városi 
életminőség is. Az Országos Helyreállítási Tervből legfőképp 
a hazai vállalkozásokat fejlesztjük, az energiahatékonyságot 
és a turizmust növeljük, illetve a rászorulókat, időseket támo-
gatjuk.

 A pályázati naptár megtalálható az Európai Beruházások 
és Projektek Minisztériumának oldalán.

Ingyenesen sportolhatnak a diákok az iskolai 
vakációk alatt

 „Az iskolai sport az Országos Sportstratégia egyik 
alappillére. Fontos, hogy élettel töltsük meg a sportbázisokat, 
hogy minél több fiatallal szerettessük meg a mozgást, hogy 
megmutassuk nekik, hogy sportolni jó dolog. Ezért a téli vaká-
cióban, február 20-24. között különböző sportágakban kínálunk 
ingyenes bevezető alkalmakat a 6 és 15 év közötti tanulók 
számára. Az RMDSZ célja, hogy a kormányzati szerepvállalásunk 
során mindenki számára elérhetővé tegye a sportot, megfelelő 
körülményeket biztosítson a sportolóknak, minél több sportléte-
sítményt építsen a lakosság számára, egészségesebb és aktívabb 
társadalmat építsen, támogassa a csúcsteljesítményt” - nyilat-
kozta Novák Károly Eduárd sportminiszter.

 Február 20 és 24. között az 
alábbi erdélyi megyékben és sportá-
gakban szervezünk bevezető edzés 
alkalmakat:

Arad megye: karate, úszás, asztalite-
nisz
Brassó megye: torna, ritmikus gimnasz-
tika, kézilabda, alpesisí, röplabda
Fehér megye: labdarúgás, harcművé-

szet
Hargita megye: kézilabda, cselgáncs, gyorskorcsolya, alpesisí, 
sífutás
Kovászna megye: kosár, labdarúgás, hoki, úszás, alpesisí, aszta-
litenisz, cselgáncs, ju-jitsu japán harcművészet
Máramaros megye: atlétika, kosárlabda, kézilabda, ritmikus 
gimnasztika, úszás
Maros megye: darts, kézilabda, úszás, asztalitenisz, ju-jitsu 
japán harcművészet, kick-box
Szatmár megye: labdarúgás, kézilabda, asztalitenisz, röplabda
Szeben megye: karate, asztalitenisz
Szilágy megye: kosár, labdarúgás, kézilabda, mini foci, tenisz
Temes megye: tollaslabda, cselgáncs, torna (szertorna), 
birkózás
 Az edzéseken való részvétel regisztrációhoz kötött. 
Jelentkezni ezen a linken lehet, ahol először a megyét, majd azt 
a sportágat kell kiválasztani, amelyen részt szeretnének venni 
a diákok. Ugyanitt megtalálható lesz az edzések időpontja, 
helyszíne, szabad helyek száma is. Első alkalomkor a diáknak 
egy háziorvos által kiállított igazolást kell felmutatnia, amellyel 
igazolja, hogy egészséges és sportolásra is alkalmas.

 „Hiszem, hogy ez a projekt hozzájárulhat a teljesítmény-
sportban elkötelezett diákok neveléséhez, de egy aktívabb és 
egészségesebb fiatal generáció kialakításához is” – tette hozzá 
a sportminiszter.
 A Sportminisztérium által indított Herkules Program az 
ország minden megyéjére kiterjed. Ennek értelmében ott, ahol 
az iskolai vakáció lejárt, vagy ezen a héten van, a diákoknak 
lehetőségük volt ingyenesen sportolni a megyéjükben kijelölt 
sportágakban. A program célja, hogy a bevezető edzéseken 
részt vevő gyerekek jelentős része a felfedezett sportágakat 
tovább gyakorolja, és a helyi klubokhoz csatlakozva kiemel-
kedő eredményeket érjen el.

RMDSZ: legkevesebb 1000 eurós ösztöndíjjal 
támogatjuk a külföldi egyetemeken tanuló 

mesteris vagy doktori hallgatókat

A külföldi egyetemeken mesteri-, doktori, posztdoktori 
képzésen részt vevő hallgatók és kutatásban részt vevő diákok 
számára legkevesebb 1000 euró ösztöndíjat biztosítunk költ-
ségvetési forrásból. Az oktatás mindig a politikánk középpont-
jában állt, ezért most abban támogatjuk a magyar diákokat, 
hogy színvonalas külföldi egyetemeken tanulhassanak, majd 
kamatoztassák a tudásukat itthon. A ma elfogadott ösztöndíj 
a Szövetségünk egyik kormányzati eredménye.

A jelentkezőket az Oktatási Minisztérium versenypályázat 
útján választja ki, és a tanulmányok ideje alatt részesülhetnek 
a támogatásban. Ösztöndíjra csak olyan hallgatók jelentkez-
hetnek, akik nappali szakon végzik tanulmányaikat.

Az ösztöndíj értéke minimum 1.000 euró, 
de az összeg országonként változhat. 

A pénzt a tandíj fedezésére, a szállás, 
illetve étkezés költségeire, valamint évi 
egy repülőjegyre fordíthatják az ösztön-
díjban részesülők.

www.rmdsz.ro

RMDSZ
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folytatás az első oldalról

A gyűlést Orosz Csaba, az RMDSZ Szeben megyei elnöke 
nyitotta meg, aki köszöntötte a jelenlévőket, ismertette a 
napirendi pontokat és tájékoztatta a résztvevőket arról, hogy 
április 28-29-én, Temesváron kerül sor az RMDSZ Kongresz-
szusára. A kongresszuson Szeben megye nyolc küldöttel vesz 
részt: Orosz Csaba megyei elnök, Benedek Zakariás parla-
menti képviselő, Bándi Levente és Kémeri Attila SZKT tagok, 
a további négy kongresszusi küldött megválasztására pedig a 
jelen ülésen került sor.

A következő napirendi pont során Orosz Csaba beszámolt 
a népszámlálás előzetes eredményeiről, valamint a magyar 
nyelvű oktatás és az egyházak helyzetéről. Ezek után került 
sor a négy küldött és két póttag nevesítésére. A küldöttgyűlés 
tagjai   Balázs Botondot, Fazekas Attilát, Muzsnai Melindát és 
Tokai Józsefet javasolták kongresszusi küldöttnek, póttagok-
ként pedig Kiss Csaba és Katona Ferenc lettek nevesítve.

A kongresszusi küldöttek megszavazása után a megyei elnök 
átadta a szót Juga Tibornak, az ügyvezető elnökség képvise-
lőjének, aki beszámolt az RMDSZ kormányzati munkájáról és 
végezetül a 2024-ben sorra kerülő négy választás fontosságáról 
tájékoztatott, amelyek az erdélyi magyarság számára sorsdön-
tőek lehetnek.

www.medgyes.ro

folytatás az első oldalról

 A februári böjtölés és a megtisztulás időszaka azonban 
nem csupán a keresztény egyházakban jelentős. Az újév utáni 
időszakban sokan igyekeznek megtisztulni a testi és lelki sala-
kanyagoktól, és változtatni az életmódjukon. Ez lehet az egész-
ségesebb életmód, a sportolás, vagy éppen az önmegtartóz-
tatás és a böjtölés. A február a megújulás és a változás hónapja 
is, amely lehetőséget ad arra, hogy az emberek elinduljanak a 
jobb és egészségesebb élet felé.

 Összességében február az egyik legjelentősebb hónap a 
keresztény világon belül, a böjtölés és a megtisztulás időszaka, 
amely lehetőséget ad arra, hogy az egyházak és a hívők megerő-
sítsék kapcsolatukat Istennel, és az önmegtartóztatás és a jóté-
konysági tevékenységek révén segítsenek másokon. Azonban 
nem csak a vallásos szokásokról van szó, február a megújulás 
és a változás hónapja is, amely lehetőséget ad arra, hogy az 
emberek elinduljanak a jobb és egészségesebb élet felé.

 A februárban tartott események közül említést érdemel 
a Valentin-nap, amelyet a világ számos országában ünneplünk. 
Ez a nap azonban nemcsak a szerelmesek ünnepe, hanem lehe-
tőséget ad arra is, hogy az emberek megmutassák szeretetüket 
családtagjaik, barátaik és környezetük iránt. A Valentin-nap 
a szeretet, az összetartozás és az empátia ünnepe is, amely a 
februári megújulás és megtisztulás időszakához is kapcsolódik.

 A hónap végén pedig számos országban tartják a farsangi 
mulatságokat, amelyek a téli időszak búcsúztatását jelentik. 
A farsangi időszak a vidámságról és a jókedvről szól, amelyek 
segítenek elűzni a tél sötétjét, és előkészítenek minket a tavasz 
érkezésére.

 Összességében február az egyik legfontosabb hónap a 
keresztény világban, de nemcsak vallási szempontból jelentős. A 
böjtölés, a megtisztulás és az önmegtartóztatás időszaka lehe-
tőséget ad arra, hogy az emberek megújuljanak, és elinduljanak 
a jobb és egészségesebb élet felé. A 
Valentin-nap pedig lehetőséget ad 
arra, hogy az emberek szeretetüket 
és empátiájukat mutassák család-
tagjaik, barátaik és környezetük 
iránt, míg a farsangi mulatságok a 
téli időszak búcsúztatását jelentik, 
és előkészítik az embereket a tavasz 
érkezésére.
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Farsangi szokások Erdélyben

 Farsang, azaz a télbúcsúztató időszak számos szokást és 
hagyományt tartogat szerte a világban. Erdélyben is számos 
hagyományos farsangi szokás él, amelyeket a mai napig őriznek 
és ünnepelnek az emberek.

 A farsangi időszak ünnepi hangulatát a jelmezek és a 
maszkok adták, amelyek mögé az emberek könnyebben elrejt-
hették az igazi arcukat és a problémáikat is. A hagyományos 
farsangi szokások közé tartozik a maskarások járása, a farsangi 
lakomák, a máglyagyújtás és a karneváli felvonulások.

 A farsangi maskarások járása hagyománya a középkorra 
nyúlik vissza, és Erdélyben is megtalálható. A maskarások 
különféle jelmezekbe öltöznek, és végigjárják a falvakat, hogy 
elűzzék a tél szellemét. A jelmezek és a maszkok sokszor ijesz-
tőek és rémisztőek, így az emberek összezavarodva, megijedve 
menekülnek előlük. A maskarások azonban nem ártanak 
senkinek, csak a tél szellemét űzik el.

 A farsangi lakomák és ünnepségek is fontos részét 
képezik a farsangi időszaknak Erdélyben. A helyi ételek és italok 
gazdag választékát kínálják az emberek, és az asztalok bősé-
gesen meg vannak terítve. A hagyományos ételek közé tartozik 
a töltött káposzta, a malacpörkölt, a sült hurka és a különböző 
sütemények. Az italok közül pedig a pálinka és a különböző 
borok szerepelnek a leggyakrabban.

 A máglyagyújtás is fontos része a farsangi hagyomá-
nyoknak Erdélyben. Az emberek gyűjtik az elhasznált kará-
csonyi fenyőfákat és egyéb fahasználati eszközöket, majd a 
farsangi időszak utolsó napján egy hatalmas máglyát építenek 
belőle. A máglya azután a tél szimbolikus elégetésére szolgál.

 A farsangi időszakot felvonulásokkal is ünneplik 
Erdélyben. A felvonulások során az emberek különféle jelme-
zekbe és maszkokba öltöznek, és vidám zenére táncolnak.

 Medgyesen kicsiknek és nagyoknak egyaránt farsangi 
mulatságra került sor a medgyesi Millennium-Házban február 
közepén.

www.medgyes.ro
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Földrengés esetén tartsd szem előtt ezeket a 

teendőket

 A földrengés természeti katasztrófa, amely gyorsan és 
váratlanul következik be. Az ilyen típusú katasztrófákhoz való 
felkészülés és az elővigyázatosság létfontosságú a biztonságod 
és a szeretteid életének megóvása érdekében. Itt vannak azok a 
teendők, amelyeket érdemes szem előtt tartani, ha földrengés 
történik.

Maradj nyugodt: Az első és legfontosabb dolog, amit meg 
kell tenned, hogy nyugodt maradj, és megpróbálj megfelelően 
reagálni a helyzetre. A pánik csak ronthat a helyzeten, és veszé-
lyeztetheti az életedet.

Keress menedéket: Ha érzed, hogy földrengés következik be, 
keress menedéket azonnal. Az asztal vagy ágy alá húzódhatsz 
össze, és így elkerülheted a leeső tárgyakat. Ha nincs ilyen 
lehetőség, állj a lehető legközelebb a falhoz, és hajolj le. Kerüld 
a törékeny tárgyakat és a szekrényeket, amelyek leeshetnek 
vagy összeomolhatnak.

Kerüld a liftet: Soha ne használd a liftet, ha egy földrengés 
történik. Az áramszünet vagy az elakadás miatt a liftben ragad-
hatsz, ami veszélyes helyzetet teremt.

Távolítsd el a veszélyt: Ha van rá lehetőséged, próbálj meg 
eltávolítani a veszélyes tárgyakat, például a konyhapulton álló 
edényeket. Ha van olyan tárgy, amely a fejed fölött van, próbálj 
meg kijuttatni a szobából.

Maradj a helyeden: Amikor egy földrengés történik, maradj a 
helyeden, és ne próbálj meg kijutni a házból. A rengés általában 
csak néhány másodpercig tart, így az ablaktól való távolodás 
vagy a házból való kijutás veszélyesebb lehet, mint a maradás. 
Ha van időd, kapcsold ki az összes elektromos készüléket, hogy 
megakadályozd az esetleges tüzet.

Figyeld az utórengéseket: Az utórengések általában 
enyhébbek, de előfordulhat, hogy az első rengés után erősebb 
rengés történik. Ezért fontos, hogy maradj éber és figyeld az 
utórengéseket. Ha van rá lehetőség, keress biztonságos helyet.

Kérj segítséget: Ha bármi problémád van, vagy ha úgy érzed, 
hogy valaki más segítségére van szükséged, hívd a vészhelyzeti 
szolgálatokat.

 Fontos tudni, hogy a földrengések nagyon gyorsan 
történnek, így az elővigyázatosság mindig fontos, hogy bizton-
ságban maradj. Ha van lehetőséged előre felkészülni egy föld-
rengésre, az mindig jó ötlet. Vezess gyakorlatokat a családdal, 
hogy mindenki tudja, mit kell tennie, ha bekövetkezik egy föld-
rengés.
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 Az RMDSZ kormányzati munkája biztosította az 
emberek és gazdaság védelmét az energiaárak emelkedé-
sétől, támogatta a családokat és a nyugdíjasokat az élelmi-
szerárak drágulásakor, és új lendülettel, több pénzből fejlesz-
tette, építette Erdélyt, továbbá támogatást nyújtott a munka-
helyteremtő vállalkozásoknak is. Az RMDSZ nélkül ugyan van 
kormányzati többség, de csak az RMDSZ-szel együtt stabil és 
jó a kormányzás.
 Most, amikor túl vagyunk a félidőn, szeretnénk 
bemutatni a kormányzati munkánkat és megkérdezni a közös-
séget a következő két év tennivalóiról. Ennek az eseménynek 
a kampányneve: A közösségért kormányzunk! - Konzultáció az 
RMDSZ munkájáról.
 Az RMDSZ több fontos eredményt is felmutathat, 
amelyek javították a magyar közösség életét. Az energiaárak 
szabályozásával csökkentettük az emberek terheit. A földgáz 
árának támogatása nélkül kétszer ekkora lenne a gázszámla. 
Az áramért a kisfogyasztóknak támogatás nélkül háromszor, az 
átlagos háztartásoknak két és félszer annyit kellene fizetniük. 
A nagyfogyasztók is féláron kapják a szolgáltatást. Ezek a mi 
javaslataink voltak, ha az RMDSZ nem lenne kormányon, ma 
sokkal többe kerülne a gáz, sokan nem tudnának fűteni, a 
munkahelyek is veszélybe kerülnének.

 Az RMDSZ továbbá nem hagyja magukra a nyugdíja-
sokat, akik a drágulások legnagyobb áldozatai. Emiatt megnö-
veltük a nyugdíjakat olyan mértékben, hogy azok fedezni 
tudják a drágulásokat. A nyugdíjpontot 12,5%-kal emeltük, és 
az 1500 lej alatti nyugdíjasok évi 1000 lejes, az 1501 és 2000 
lej közötti nyugdíjasok évi 800 lejes, a 2001 és 3000 lej közötti 
nyugdíjasok évi 600 lejes pluszjuttatást kapnak. A 2000 lej 
alatti jövedelem esetén évi 1400 lejes energiatámogatást kap 
minden nyugdíjas, 1700 lej alatti jövedelem esetén kéthavonta 
250 lej értékű szociális utalvány jár.
 Következő feladatunk, hogy segítsünk a munkanélküli-
eknek, és ösztönözzük az új munkahelyek teremtését. Ezért 

elindítottuk az Újraindítási programot, amely a következő 
területekre fókuszál:
 · A turisztikai ágazat támogatása, új munkahelyek 
teremtése a falusi turizmus és az ökoturizmus fejlesztésével.

 ·  A fiatalok támogatása a munkaerőpiacon, elsősorban a 
digitális készségek fejlesztése révén.
 · Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése és az egész-
ségügyi dolgozók béremelése.
 · Az agrárium és a vidékfejlesztés támogatása, az ágazat 
modernizálása és a kis- és közepes méretű gazdaságok fejlesz-
tése.

 Ezekkel az intézkedésekkel a következő években további 
munkahelyeket teremtünk, és hozzájárulunk a gazdaság 
további fejlődéséhez.
 Az RMDSZ elkötelezett az erdélyi magyar közösségért és 
annak érdekeiért. Az elmúlt két évben az élelmiszer- és üzem-
anyagárak drasztikus emelkedése és a járványhelyzet okozta 
kihívások ellenére is eredményesen dolgoztunk, és sikeresen 
védtük meg az embereket és a gazdaságot. Az újraindítási 
program és az oktatási, egészségügyi és családtámogatási 
intézkedések révén továbbra is kiemelt figyelmet szentelünk a 
magyar közösség fejlődésének és boldogulásának. Az RMDSZ 
nélkül ugyan van kormányzati többség, de csak velünk együtt 
stabil és jó a kormányzás.

 Ha Önnek is van véleménye az RMDSZ munkájáról és a 
jövő tennivalóiról, várjuk az ön javaslatait és ötleteit. A közös-
ségért kormányzunk!

A közösségért kormányzunk! - 
Konzultáció az RMDSZ munkájáról
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Ajánld fel jövedelemadód 3,5%-át!

 A jelenlegi válságos időkben MOST van szükség közös-
ségünk összefogására, azért, hogy együttesen támogassuk a 
Báthory István Általános Iskolát. Ezt mindannyian úgy tehetjük 
meg, hogy a 2022-es évi adónk 3,5%-át az iskola alapítványának 
adományozzuk.
  
 A nyomtatható formanyomtatvány, valamint az online 
kitöltéshez vezető link a www.medgyes.ro oldalon található. 
Mindkét esetben kérjük az űrlapot visszajuttatni iskolánkba 
(személyesen vagy elektrónikus úton a sc.bathory@gmail.com 
e-mail címre).

A formanyomtatvány elérhető a www.medgyes.ro honlapon.

Február 1-jétől online is igényelhető 
az erkölcsi bizonyítvány

 Február 1-jétől, szerdától a magánszemélyek számára 
már elektronikusan is kibocsátják az erkölcsi bizonyítványt 
(cazier), amit a ghiseul.ro vagy a hub.mai.gov.ro honlapokon 
lehet igényelni.
  A törvényről az RMDSZ javaslatára, többpárti kezdemé-
nyezés eredményeként decemberben döntött a képviselőház.
 A kísérleti program keretében, a ghiseul.ro honlapon 
azok kérhetik a bizonylatot, akiknek Romániában kibocsátott 
bankkártáyjuk van. Első lépésként regisztrálniuk kell magukat 
a platformon, majd 3D Secure azonosítással ellátott bankkár-
tyával igazolniuk kell a személyazonosságukat. Ezután átirá-
nyítják őket a hub.mai.gov.ro honlapra, ahol ki kell tölteniük 
online egy típuskérvényt. A bizonylat ez utóbbi honlapról lesz 
elérhető néhány órán belül.
 A hub.mai.gov.ro honlapon azok igényelhetik a bizo-
nyítványt, akik nem regisztráltak a ghiseul.ro platformra, 
vagy akiknek nincs Romániában kibocsátott bankkártyájuk. Az 
oldalon ki kell tölteni egy űrlapot, viszont a személyazonosság 
megállapításához egyszer személyesen el kell menni a rendőr-
ségi ügyfélszolgálati ablakhoz.
 Az online igénylés a következő hat hónapban elérhető 
lesz a jogi személyek számára is. Az elektronikus kibocsátás a 
személyeshez hasonlóan ingyenes, és hat hónapig érvényes.

Támogatók - Partnerek
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A lap elektronikus formában is olvasható a www.medgyes.ro honlapon. 
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