
 

 
 

ZÁRÓNYILATKOZAT 
 
Nagyenyeden, a Bethlen Gábor Kollégium dísztermében összegyűlt erdélyi 
magyar szórványközösségek képviselői, Erdélyben harmadik, a Kárpát-medence 
összes szórvány közösségével együtt pedig első alkalommal ünnepeljük a Magyar 
Szórvány Napját, Bethlen Gábor erdélyi fejedelmünk születésének napján, 
fejedelemmé választásának 400. évfordulója jegyében. 
 
Az RMDSZ XI., csíkszeredai kongresszusa által meghatározott feladatok 
teljesítése: a közösségi autonómiaformák létrehozása és a kulturális autonómia 
megvalósítása, csak a Székelyföldön, a szórványban és az interetnikus 
környezetben élő magyar emberek szolidáris cselekvése által lehetséges. 
Romániai magyar nemzeti közösségünk a romániai, a Kárpát-medencei és az 
európai színtéren csak az egységes, következetes és céltudatos érdekképviselet 
révén lehet sikeres. 
 
Az elmúlt időszak erdélyi kezdeményezései a közösségi szolidaritás erejét 
bizonyítják. A Székelyek Nagy Menetelése, a régióátszervezéssel kapcsolatos 
helyi népszavazásokért gyűjtött nagyszámú aláírás, valamint ma, a Magyar 
Szórvány Napjának megünneplése Erdély-szerte, Szövetségünk politikai 
cselekvésének széles közösségi alapjait bizonyítják. 
 
Csatlakozva a Kulturális Autonómia Tanács november 9-i, kolozsvári 
zárónyilatkozatához, szorgalmazzuk, hogy a tömbben élő magyar közösségek 
autonómiája felé vezető önkormányzati hatáskörök kiteljesítése, az interetnikus 
környezetben az arányos képviselet elvének gyakorlatba ültetése, a szórványban 
pedig az RMDSZ által 2005-ben kidolgozott, a kormány által elfogadott és a 
parlamentben előterjesztett kisebbségi törvény elfogadása és alkalmazása 
egyaránt élvezzenek prioritást Szövetségünk tevékenységében. A különböző 
élethelyzetben lévő erdélyi magyar közösségek egymást erősítve tudják közös 
céljaikat megvalósítani és a szülőföldön gyarapodni. 
 
A Minden magyar számít szórvány cselekvési terv következetes 
megvalósításához a szórványban feladatot vállaló civil szervezetek, a magyar 
egyházak és az RMDSZ helyi szervezeteinek szoros együttműködésére van 
szükség. Kiemelt jelentőségű az Összetartozunk székely-szórvány partnerség 
folytatása, a nagyvárosi szórványokat megszólító program és cselekvési terv 
kialakítása, az Örökségünk őrei - fogadj örökbe egy műemléket mozgalom 
kiterjesztése, a szórványmenedzser program megerősítése, a Magyar Napok 
megszervezése szórványközösségeinkben, a Magyar Házak és 
szórványkollégiumok működtetése, valamint a cselekvési tervbe foglalt további 
kezdeményezések megvalósítása. Közben a huszonegyedik század új kihívásaira 
válaszolva, egyre nagyobb odafigyelést igényel a közösségépítés új eszköze, a 
hálózatok kialakítása és ezek hatékony működtetése. 
 



 

 
Megalakulása óta, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség tevékenységének 
alapja a romániai magyar nemzeti közösség szülőföldön való megmaradása és 
gyarapodása. Meggyőződésünk, hogy az erdélyi magyar szórványközösségek 
támogatása és megerősítése közösségünk jövőjének alapvető ügye, amely a 
szórványban, az interetnikus környezetben és a tömbben élő közösségek aktív 
szolidaritásával teljesedhet ki. 
 
 
Nagyenyed, 2013. november 15. 
 


