
 

 

 
 

A Magyar Szórvány Napja alkalmából szervezett 
besztercei szórványkonferencia 

ZÁRÓNYILATKOZATA 

 

Mi, az erdélyi magyar szórványközösségek képviselői, idén hatodik alkalommal Besztercén 
szerveztük meg a Magyar Szórvány Napját, megemlékezve Bethlen Gábor erdélyi fejedelmünk 
születésének napjáról. Együtt ünnepelünk a székelyföldi tömbben élő magyar közösségek 
vezetőivel, mert Összetartozunk. 

Az első Magyar Szórvány Napján, 2011-ben, Déván kezdeményezték a résztvevők az RMDSZ 
Szórvány Cselekvési Tervének kidolgozását, melyet “Minden magyar számít” címmel fogadott el 
a Szövetségi Képviselők Tanácsa. A tavaly Temesváron felmértük a 4 év eredményeit, és 
bővítettük cselekvési tervünket, melyet 2015-ben “Nemzetpolitika a szórványban” címmel 
véglegesített az SZKT. 

Eredményeink és a mindennapok tapasztalatai a közösségi szolidaritás erejét bizonyítják. A 
tömbben, az interetnikus környezetben és a szórványban élő, különböző élethelyzetben levő 
erdélyi magyar közösségek csakis egymásra támaszkodva és egymást erősítve tudják közös 
céljaikat megvalósítani. A romániai magyar nemzeti közösség számára a belső szolidaritás 
létszükség. 

A politikai képviseletnek kiemelt jelentősége van a szórványban is. Az arányos képviselet 
elvének megőrzése a mindenkori választási törvényekben a szórvány számára létkérdés, ezért 
szorgalmazzuk, hogy az RMDSZ parlamenti csoportja ezt az elvet következetesen képviselje és 
megvédje a törvényhozásban. Csak az arányos képviselet elve szerint megalkotott választási 
rendszer teszi elérhetővé a parlamenti mandátumot a szórványmegyékben. 

Az RMDSZ felvállalta a szórványban és tömbben élő magyar közösségek belső szolidaritásának 
állandó fenntartását és további erősítését. Ennek az elvnek a közösségi  dimenziója az 
"Összetartozunk" székely - szórvány együttműködés. Politikai dimenzióval is indokolt erősíteni 
a belső szolidaritást. Az idén a Szeben megyei szórványban élő és dolgozó politikus került a 
Szövetség parlamenti választási listáin biztos bejutó helyre olyan megyében, ahol tömbben él a 
magyarság. A besztercei szórványkonferencia részvevőiként javasoljuk az RMDSZ soron 
következő Kongresszusának, hogy ezt az elvet vezesse be az Alapszabályzatba. 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség megalakulása óta következetesen magyar nemzeti 
közösségünk szülőföldön való megmaradásáért és gyarapodásáért dolgozik. Mi, a besztercei 
szórványkonferencia résztvevői, a Magyar Szórvány Napján meggyőződésünknek adunk 
hangot, hogy jövőnket Erdélyben csak a tömbben, az interetnikus környezetben és a 
szórványban élő magyar közösségek cselekvő szolidaritásával biztosíthatjuk. 

Erdély. A jövő!   

Beszterce, 2016. november 13. 


