
Támogatói kérelem 

Erdélyi aprófalvak, kis magyar közösségek megmaradásáért 
 

Tisztelt Hölgyem/Uram! 

  

Alapítványaink – Szórvány Alapítvány Temesvár és Alma Mater Alapítvány Arad – hosszú évek 

óta szolgálják a szórványban élő magyarság ügyét. 

 

A Szórvány Alapítvány 1993-ban jött létre abból a célból, hogy erkölcsi, szakmai és társadalmi té-

ren szolgálja a Bánságban együtt élő különböző nemzeti közösségek kölcsönös megismerésének, a 

kisebbségek önismeretének és kiemelten a helyi magyar közösségek megmaradásának az ügyét. 

Fennállása óta kiadványok megjelentetésén túl egy sor helyi magyar kisközösségeket célzó, segítő 

és támogató programot indított el és zárt le sikeresen. Mindezekről honlapunkon nyújtunk részletes 

tájékoztatást.(Honlap: www.diasporatm.ro)  

  

Az Alma Mater Alapítvány Arad, székhelye J. Calvin u. 22. sz. Az alapítvány célja: az oktató-

nevelő munka támogatása Arad megye magyar tannyelvű iskoláiban, különös tekintettel az aradi 

magyar középiskolára. Támogatja az anyanyelven való tanulást a szórványközösségek részére is. 

Tanulmányi és szociális ösztöndíjakat biztosít a főgimnázium kollégiumában lakó diákok számára. 

A támogatások és tevékenységek anyagi költségeit különféle pályázatokból, vállalatok és magán-

személyek hozzájárulásából fedezi. (Honlap: www.almamaterarad.ro) 
 

2011-ben a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT Budapest) keretében működő Szórvány Bizottság 

megtárgyalta a Kárpát-medencében élő magyar szórványok megmaradását szolgáló Szórványstra-

tégiát (kidolgozója és előterjesztője a Szórvány Alapítvány elnöke, dr. Bodó Barna). A stratégia a 

nemzet határát jelentő szórványok megmentésére javasolja a szórványgondnokság intézményét.  

A szórványgondnok a helyi párszáz lélekszámú közösség anyanyelvében való megmaradását szol-

gálja: helyi iskola hiányában a gyermekeket a legközelebbi magyar iskolába szállítja; a falu érdek-

lődését felkelti kulturális programok iránt és ezekre – amennyiben máshol kerülnek megrendezésre 

– az érdeklődőket elszállítja; kapcsolatot tart a legközelebbi magyar szempontból fontos központ – 

jelen esetben: Arad – magyar kultúrát szolgáló intézményeivel, ezek kiszállását elősegíti, megszer-

vezi. A szórványgondnok egy olyan falunak a kulturális mindenese, általános felelőse, ahol helyben 

nincs általános iskola, ahová kijár a pap, ahol nincs rendszeres kulturális élet.  

  

A szórványgondnok intézménye a Magyarországon negyedszázada sikeres falugondnoki szolgálat 

mintájára kerül megszervezésre, ugyanakkor felhasználjuk a világháborúk közötti református szór-

ványlelkészi lélekgondozás tapasztalatait.  

  

2013-ban a Bethlen Gábor Alap pályázatunkra megítélt 1 millió forintot, amelynek segítségével el 

tudjuk indítani a Kárpát-medence első szórványgondnoki szolgálatát az Arad megyei Szentpál tele-

pülésen. 

 

Szentpál, románul Sânpaul, Arad megyei kis falu, 611 lakosából 530 magyar. 1471-ben még város-

ként szerepelt, 1596-ból származó adat szerint elpusztult. A 20. század elején telepítettek ide ma-

gyar dohánykertészeket. A helyi magyar elemi iskolából a gyermekek a szomszédos Sofronya román 

iskolájába kerülnek többnyire, helyben nincs pap, de a református közösséget beszolgáló lelkész 

gondozza. 

 

http://www.diasporatm.ro/
http://www.almamaterarad.r/


A Bethlen Gábor Alap szabályzata nem engedi meg, hogy gépkocsi-beszerzésre támogatást nyújtsa-

nak. A kisbusz megléte alapvető fontosságú a rendszer működtetésében, hiszen ezzel történik meg a 

faluból a gyermekek és kultúra iránt érdeklődő felnőttek beutaztatása Aradra, illetve egyes aradi 

kulturális programok kivitele a falusi környezetbe. 

  

Az a tiszteletteljes kérésünk, hogy adományukkal a kisbusz beszerzését támogassák, hogy váljon le-

hetővé egy kis magyar közösség megmaradása hosszú távon. Akármilyen kis összeget örömmel fo-

gadunk és bízunk abban, hogy elszármazott aradiak, bánságiak és a magyarság ügyét támogatók 

össze fogják adni a használható kisbusz beszerzésének ellenértékét. 

  

Bármilyen kérdésre szívesen válaszolunk, amennyiben levélben (diasporatm@rdstm.ro,  

iroda@almamaterarad.ro ) vagy telefonon (40-727-441647 és 40-749-010490) megkeresnek. 

  

Meggyőződésünk, hogy sokan lesznek, akik adományaikkal ennek a rendkívül fontos és új lehetősé-

get nyitó programnak a megvalósulását fontosnak tartják, törekvéseinket támogatni fogják.  

 

Köszönjük, mindenekelőtt a szentpáli kis magyar közösség nevében. 

  

 
                 Dr. Bodó Barna, elnök 

 

 

Banki adatok 
 

 

Fundatia Diaspora Timisoara 

300593 Timisoara Str. Putna Nr.7. 

 

Banca Comerciala Romana, Sucursala Timisoara 

300088 Timisoara, Calea Aradului Nr. 11. 

Cod SWIFT: RNCBROBU 

Bankszámlák: 

 RON: RO87 RNCB 0249 0492 7750 0001 

 HUF: RO38 RNCB 0249 0492 7750 0010   

 EUR: RO33 RNCB 0249 0492 7750 0003 

 

 

Fundatia Alma Mater Arad 
310085 Arad, Str. I. Calvin Nr. 22. 

 

Banca de Dezvoltare, Sucursala Arad 

310139 Arad, B-dul Revolutiei Nr. 5-7. 

Cod SWIFT: BRDEROBU 

Bankszámlák: 

 RON: RO26 BRDE 020S V018 6677 0200 

 EUR: RO96 BRDE 020S V019 7886 0200 

 USD: RO20 BRDE 020S V020 2403 0200 

 HUF: RO71 BRDE 020S V032 8983 0200 
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