SZERETETTEL, ÖRÖMMEL, TÖRŐDÉSSEL – EGYMÁSÉRT
A jótékonykodás az RMDSZ Nőszervezet egyik alapcélja. Éppen ezért közös
ünnepségeket szerveztünk Erdély több településén, ahol a jótékonykodás mellett a
közösségi élményre is nagy hangsúlyt fektettünk.
A Húsvéti zsongás országos rendezvénysorozatunk keretében családi programokra
került sor, ahol az ünnepre hangolódást tartottuk leginkább szem előtt (húsvéti
kincskeresés, tojásfestés, verstanulás stb.).
Mosolygó Karácsonyt! mozgalmunkat ebben az évben is megszerveztük a történelmi
magyar egyházak civil szervezeteivel együttműködve, így adva örömteli karácsonyi
élményt azok számára is, akik nélkülöznek. A program keretében ebben az évben
elhoztuk a Kaláka hangversenyt Erdélybe, hogy a Karácsony még szebb, még
meghittebb legyen magyar közösségeinkben. A Kaláka együttes Erdély tíz városában
mutatta be Szabad-e bejönni ide betlehemmel? című karácsonyi hangversenyét,
amely betlehemes játékokat dolgoz fel.
Az RMDSZ Nőszervezetének meghívására Erdély nyolc városában koncertezett
március 19-26. között Mága Zoltán hegedűművész. A Magyar Köztársaság Arany
Érdemkeresztjével kitüntetett, Prima Primissima díjas magyar zenész 100 templomi
ökumenikus jótékonysági missziója egybecsengett a Nőszervezet jótékonysági
célkitűzésével.
A jótékonysági koncertsorozat során 170 000 lejes támogatást sikerült összegyűjteni
15 000 ember adományának köszönhetően. A hangversenyek bevételét – a helyi
közösségek

nőszervezeteinek

javaslatára

–

közösségeink

fontos

ügyeinek

támogatására fordítottuk, szervezeteket, rászorulókat, illetve más nemes célokat
támogattunk.
Ez a projekt nagyszerű példa arra, hogy Erdély, Székelyföld és Partium közös
összefogással közösségi élményt tud felmutatni, nemes ügyeket tud felkarolni.
A koncertsorozat helyszínei és a támogatott közösségi ügyek

•

Marosvásárhely (március 19. Vártemplom): a Szent Erzsébet Társulás

segítségével árva és félárva gyerekek iskoláztatásának és gondozásának
támogatása
•

Csíkszereda (március 20. Szent Ágoston római katolikus templom): az Áradat

Egyesület telefonos lelkisegély-szolgálatának elősegítése
•

Sepsiszentgyörgy (március 21. Unitárius templom): a Szentkereszty Stephanie

Egyesület, illetve a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi
Vezérigazgatóság keretében működő sürgősségi elhelyezési központ támogatása
•

Nagyenyed (március 22. Református vártemplom): a helyi kórház számára egy

nagyértékű CT vásárlásának támogatása
•

Zilah (március 23. Belvárosi református templom): a szilágycsehi Down

Sindroma Egyesület megsegítése
•

Kolozsvár (március 24. Szent Mihály templom): a Yuppi Tábormozgalom

Egyesület megsegítése
•

Szatmárnémeti (március 25. Németi református templom): a Szatmár

Egyházmegyei Caritas Szervezet, illetve a Magyar Rádió helyi tudósítójának
daganatos betegségére fordított kezelés támogatása
•

Nagyvárad (március 26. Újvárosi református templom): a Diakónia Alapítvány

támogatása, a Katolikus Karitasz leukémiás, vak és látássérült gyerekeinek
megsegítése
A jótékonysági projekt összefogás eredményeként lehetett sikeres, éppen ezért
folytatást követel. Az RMDSZ Nőszervezetének támogatásával 2019-ben Mága Zoltán
hegedűművész újra Erdély számos településein lép majd fel.

