
   

A SzórványÉRt Értekezlet 

Nyilatkozata 

Déva, 2022. április 30. 

 

Mi, az erdélyi magyar szórványközösségekben tevékenykedő, a Romániai Magyar Demokrata 

Szövetség és a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége Arad, Beszterce-Naszód, Brassó, 

Bukarest, Fehér, Hunyad, Krassó-Szörény, Máramaros, Szeben és Temes megyei 

szervezeteinek képviselői, akik 2022. április 29. és május 1. között részt vettünk Hunyad 

megyében, Déván az első SzórványÉRt értekezleten,  

- abból kiindulva, hogy a szórványközösségeknek olyan külső támogatásra van 

szükségük, amely növeli a belső erejüket, hogy identitástudatukat megőrizzék, 

- szem előtt tartva a szórványban élő magyar közösségek specifikus problémáit és 

együttes érdekeit, 

- a szórványban élő magyar közösségek jövőbeli megerősödésére törekedve, 

 

az alábbi Nyilatkozatot fogadtuk el: 

 

1. Erősíteni kell a köztudatban a szórvány jelentőségét. 

A szórványban élők azok, akik mindennapos küzdelmet folytatnak a nyelvhasználatért és a 

nemzeti kultúráért. A szórványban létezés a magyarság megőrzésére, az ellenünk ható 

erőkkel szembeni ellenállásra és ebben a folyamatos küzdelemben való helytállásra buzdít. 

2. Újra kell értelmezni a szórványközösségekhez való viszonyulást. 

A szórványt élő, érző emberek alkotják, akiket a közösséghez kell kapcsolni. Olyan vállalások 

és projektek kidolgozására kell törekedni, amelyek folyamatosak, és a hatókörükben lévő 
szórványban élő magyarokat személyesen megszólítják és magyarságukban támogatják. 

A gyermekek számára erre kell alkalmassá tenni a meglévő oktatási intézményrendszert. A 
felnőttek körében hasonló érdeklődésű csoportok létrehozására kell törekedni. Azt a tudatot 

kell ébreszteni minden egyes szórványban élő magyar emberben, hogy egyénként és 

magyarként számítanak rá. Nincs egyedül, még akkor sem, ha ő az egyetlen magyar a 

településen. 

3. Növelni kell a szórványközösségek erejét. 

Folytatni azoknak a rendezvényeknek a szervezését, amelyek támogatják és erősítik a 
magyar identitást, kialakulásához impulzust adnak, de ezek mellett olyanokat is 



   

kezdeményezni, melyek a helyi többség számára bemutatják a magyarság értékeit, hogy ez 

által a többség empatikusan kezelhesse a vele együtt élő kisebbségi közösség megmaradási 

törekvéseit.  

A szórványban élő közösségek megerősítését célzó törekvéseinket a magyar egyházakkal 

való szoros partnerség és együttműködés jellemzi. 

4. Célzott együttműködéssel belülről kell erősíteni a szórványközösségeket. 

Mindehhez szükségesnek véljük a szórvány kisközösségek számára olyan helyi vezetők 
képzését és/vagy felkészítését a vállalandó feladatra, akik magukénak érzik a szórványléttel 

kapcsolatos gondok kezelésének komplex feladatát és erkölcsi felelősségét. Az RMDSZ és az 

RMPSZ együttműködnek a képzési lehetőségek megteremtésében, a célhoz szabott 

tartalmak kidolgozásában és ezek megszervezésében. 

 

A SzórványÉRt értekezlet célkitűzései a jövőre nézve: 

 

- az egyes szórványközösségekben létező különleges kérdések, kihívások 

feltérképezése, összegzése, a közös prioritások megfogalmazása, 

- az együtt-gondolkodás további lehetőségeinek megteremtése, 

- az elmúlás miatti kesergés helyett keretet találni a segítő szándéknak, kigondolni a 

világos, megvalósítható feladatokat, és megtalálni az ezekhez rendelhető 

erőforrásokat. 

 

 

Elfogadták a SzórványÉRt Értekezlet részvevői 2022. április 30-án, Déván. 

 

 

 


