
   

Közös erővel a SzórványÉRt 

FELHÍVÁS 

 

A szórvány sajátos eleme romániai magyar nemzetközösségünknek, maga az elnevezés, a szórvány szó is 

hungarikum. Jellegzetes életkörülményeket jelöl, amelynek gyökere a magyar történelem sajátos alakulásában 

rejlik. Nehéz, szinte lehetetlen lefordítani magát a megnevezést is, de a szórvány lét tartalmát sem könnyű 
megragadni. Nehéz elmagyarázni, megértetni másokkal, hogyan kerülhet mély etnikai kisebbségbe egy olyan 

család, közösség, amely évszázadokon keresztül szülőföldjén élt és alkotott, csak éppen adott pillanatokban 
fejük felett módosítottak a határokon, gyökeresen megváltoztatva az életkörülményeinket. 

A szórványra sokféleképpen lehet tekinteni. Egy biztos: a szórvány végvár. Kötelességünk minden tőlünk 

telhetőt megtenni azért, hogy az ott élők, dolgozók, közösséget szervezők megmaradjanak hitükben, 
nyelvükben és kultúrájukban. 

 Komoly előgondolkodás eredményeképpen megfogalmazódott az igény egy szervezettebb együttműködésre 
azok között, akik kiemelt céljukként vállalják fel, hogy cselekedjenek a SzórványÉRt.  

Mindezt azáltal, hogy megteremtjük a lehetőségét egy olyan fórumnak, amely teret ad a jó gyakorlatok 

bemutatására, a közös problémák körvonalazására és a megoldási lehetőségek felkutatására. Mindezek mellett 
gazdagon szőtt kapcsolati hálóval is támogatja a részvevőket megteremtve az együtt gondolkodás és cselekvés 
lehetőségeit.  

A szórványközösségeket építő entitások közül kezdeményezésünkkel két olyan pólust szeretnénk egymáshoz 

közelebb hozni, amelyek az elmúlt évtizedekben aktív részese volt a SzórványÉRt folytatott munkának: a 

Romániai Magyar Demokrata Szövetség szórványfrakcióját és a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége 

szórványmegyékben tevékenykedő területi szervezeteinek vezetőit.  

A szórványközösségeknek külső támogatásra és belső erőre van szükségük, hogy identitástudatukat 
megőrizzék. A támogatás lehetőségei adottak, a szükséges belső erő is létezik, ott feszül bennünk, cselekvésre 

késztet, hiszen mi, szórványban élők vagyunk azok, akik ÉRtjük a szórványt, életerőnkkel, mindennapos 
küzdelmeinkkel belülről tápláljuk, mint az ÉRhálózat a testet. Mi tudjuk azt, hogy a szórvány, látszólagos 

erőtlensége ellenére nagyon is sokat ÉR az összmagyarság életében, a szórvány ÉRték.  

„Nem sokaság, hanem 

Lélek s szabad nép tesz csuda dolgokat.”  

- fogalmazza meg Berzsenyi Dániel A magyarokhoz című versében.  

Bízni a szórványközösségek jövőjében felér egy kisebb csodával. Egy olyan csodával, melyet összefogással, 

közös akarattal képesek vagyunk megteremteni. Ezért tisztelettel felkérjük Önt, aki feladatának érzi a 

szórványközösségeink fenntartását, erősítését, hogy vegyen részt munkánkban, melynek célja a 

szórványközösségek pozitív fókuszba emelése.  

Közös erővel többet tehetünk a SzórványÉRt! 


