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A Kolozs megyei Képviselők Tanácsa 2019 évi 
7. számú HATÁROZATA 

a Kolozs megyei magyar közösség jövőképének tervezéséről 
 

A Kolozs megyei magyar közösség az elmúlt évszázadokban többször is vállalta azt a feladatot, 
hogy anyagi és szellemi erőforrásai révén egyik fontos központja, gócpontja legyen az 
összmagyarságnak. Minden kornak megvoltak a maga kihívásai és feladatai. Voltak időszakok, 
amikor az itt élő magyar közösség példásan ellátta a fent említett feladatát és jelentős mértékben 
járul hozzá a nemzetünk gyarapodásához. Ezen kihívások és feladatok révén vált a magyar közösség 
egyik fontos központjává, referenciaponttá a magyar nemzet számára. 

Figyelembe véve az RMDSZ programját, mely szerint célja nemzeti identitásunk, anyanyelvünk, 
kulturális hagyományaink szülőföldünkön történő megőrzése és fejlesztése, a magyar közösség 
nemzeti-kulturális-gazdasági és össztársadalmi emancipációja, valamint a Kárpát-medencei magyar 
integráció; 

Figyelembe véve, hogy Kolozsvár és környéke az elmúlt tíz évben látványos gazdasági és 
társadalmi fejlődésen ment keresztül, Közép-kelet Európa egyik fontos szellemi és gazdasági régiós 
központjává vált;  

Annak érdekében, hogy a Kolozs megyei magyar közösség csatlakozzon a kedvező társadalmi 
folyamatokhoz és megerősödjön, továbbá a következő 10-15 év változásainak is nyertese lehessen 

 

A Kolozs megyei Képviselők Tanácsa (MKT) a következő határozatot fogadja el: 
 Kolozs megye 2030 munkacím alatt egy olyan dokumentumot összeállítását 

kezdeményezi, amely tartalmazza a megyében élő magyar közösség azon igényeit, 
beavatkozási területeket és beruházásokat, amely révén a következőkben 
intézményesen, gazdaságilag és identitásában is ez a közösség megerősödhet.   

 felkéri az MKT és az RMDSZ Kolozs megyei képviselőit, az RMDSZ választott 
tisztségviselőit, helyi szervezeteit és partnerszervezeteit, egyházakat, civil 
szervezeteket, hogy tegyenek javaslatot azon intézkedésekre, amelyek a magyar 
közösség megmaradása és megerősödése érdekében szükségesnek talál az 
elkövetkező 10-15 évben. A javaslatokat írott formában, rövid ismertetővel ellátva a 
célra, célcsoportra, várható eredményekre és fenntartható hatásra vonatkozóan kell 
beküldeni.  

 végezetül felkéri a jelen határozat előterjesztőjét az intézkedési javaslatok 
összesítésére, egy munkacsoport létrehozására és a Kolozs megye 2030 dokumentum 
kidolgozására. 

 
Kolozsvár, 2019. október 4. 
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