ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG
KOLOZS MEGYEI SZERVEZET
A MEGYEI ÜGYVEZETŐ ELNÖKSÉG CSELEKVÉSI TERVE (PROGRAMJA)

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Kolozs megyei szervezete
a Kolozs megyei magyarság különböző politikai és rétegszervezeteinek
érdekvédelmi közössége, amely megyei és helyi szinten ellátja a Kolozs megyei
magyarság politikai és közképviseletét, egyezteti és ösztönzi a társadalmi
önszerveződés különböző formáit. A Szövetség tiszteletben tartja a politikai
sokszínűség elvét. Az RMDSZ-en belüli platformok, ideológiai és politikai csoportok,
műhelyek programjukban és tevékenységükben fejezik ki a romániai magyar
társadalom tagolódását és sokféleségét. A Szövetség programjának,
alapszabályzatának, szervezeti és működési egységének elismerése és tiszteletben
tartása az eredményes politikai és társadalmi érdekképviselet alapfeltétele.
Ugyanakkor az eszmei, ideológiai sokszínűség a romániai magyar társadalom
alapvető értéke.
Nemzetpolitikánk célja nemzeti identitásunk, anyanyelvünk, kulturális
hagyományaink szülőföldünkön történő megőrzése és fejlesztése, a magyar
közösség nemzeti-kulturális, gazdasági és össztársadalmi emancipációja. A Kolozs
megyei RMDSZ felelősséget érez minden romániai magyarért, meggyőződése, hogy
az egyén, a család jóléte és szociális biztonsága a közösség boldogulásának feltétele.
Az önszerveződés alapvető eleme a közösségi élet megteremtésének, ezért a
szövetségünk
minden
szinten
és
minden
eszközzel,
közösen
az
önkormányzatainkkal, a civil szférával, az egyházainkkal, az oktatási, kulturális és
hagyományőrző intézményeinkkel arra törekszik – és arra kell, hogy törekedjen –,
hogy minden romániai magyar településen kialakítson egy sajátságos közösségi
életet, amely meghatározó része a magyar identitástudat megőrzésének, valamint a
magyarság szülőföldön való megmaradásának.
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Gazdaság
A Kolozs megyei RMDSZ gazdasági programjának társadalompolitikai
célkitűzései:
1. A Kolozs megyei lakosok életszínvonalának jelentős emelése,
életkörülményeinek javítása;
2. a középréteg gyarapítása és megerősítése;
3. az elszegényedés csökkentése, a szülőföldön való megmaradás és
gyarapodás esélyeinek növelése;
4. vállalkozásösztönző környezet kialakítása;
5. a magyarlakta területek infrastrukturális és gazdasági fejlesztése az
elfogadható életszínvonal biztosítása érdekében, hogy a falusi
emberek életfeltételei, esélyei fokozatosan közelítsenek a
városiakéhoz;
6. támogatjuk a kultúrotthonok felújítását és az ezekben zajló
értékteremtő tevékenységeket;
7. támogatjuk a falusi orvosi rendelők és állandó orvosi szolgálat
működtetését;
8. elősegítjük az after-school típusú szolgáltatások kiterjesztését vidéki
környezetbe;
9. a vidék megtartó erejének növelése céljából azon gazdák, illetve családi
gazdaságok támogatása, akik fő foglalkozásban mezőgazdasági
vállalkozók, és elsősorban piacra termelnek gyümölcsöt és
zöldséget, illetve húst és tejet;
Oktatás
A romániai magyarság nemzeti identitása megőrzésének, szülőföldön
maradásának, versenyképes közösséggé válásának feltétele az autonóm keretek
között működő, minőségi teljesítményt nyújtó, a tudásalapú társadalom, a regionális
fejlesztés és a munkaerőpiac humán erőforrását biztosítani képes anyanyelvű
oktatási rendszer.
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A Kolozs megyei RMDSZ oktatáspolitikájának célkitűzései:
1. a meglévő magyar oktatási intézmények megőrzése és fejlesztése/a

meglevő és életképes oktatási intézmények megerősítése, különös
tekintettel az óvodai csoportokra és az elemi osztályokra.
2. a meglevő szórványközpontok/szórványkollégium-rendszerű oktatási
intézmények
(Kallós
Zoltán
Alapítvány
Oktatásiés
Szórványkollégiuma,
Téka
Alapítvány
Szórványkollégiuma,
Kalotaszentkirályi Ady Endre Általános Iskola) megerősítése.
3. szórványkollégium létrehozása Aranyosszéken.
4. bentlakás létrehozása (vagy a meglevő bentlakási hálózat bővítése)
Kolozsváron.
5. kisrégiókra lebontott cselekvési terv körvonalazása a konkrét adatok,
sajátságos problémák figyelembevételével (Dés és környéke,
Aranyosszék, Mezőség, Kalotaszeg – Nádasmente, Alszeg, Felszeg)
6. a Szövetségünk feladatának tekinti, hogy szakmailag segítse a korszerű
oktatás feltételeinek megteremtését., a mai iskola elvárásainak
megfelelően felkészült pedagógusok továbbképzésének támogatását
7. az iskolák informatikai eszközökkel és széles sávú internettel történő
teljes ellátása;
8. a magyar nyelvű oktatás és művelődés információs és kommunikációs
technológiák által való támogatása;
9. olyan virtuális közösségek megalakulásának szorgalmazása, amelyek
az anyanyelven történő oktatást és művelődést támogatják.
10. meditációs programok és a tanulók számára attraktív, tanórán kívüli
iskolai tevékenységek szorgalmazása, támogatása a lemorzsolódás
megállítása érdekében.
11. Ösztöndíjak biztosítása a hátrányos helyzetű családokból származó
tanulóknak.
12. A tanulók ingázásának, illetve az ingáztatásának támogatása.
13. a „minden magyar gyermek számít” elv alapján folyamatosan
megoldásokat keresni azon települések magyar oktatásának
megteremtésére, ahol a törvény által előírt keretlétszám miatt nem
indulhat magyar óvodai/iskolai csoport, vagy az előre láthatóan
veszélybe kerül (iskolabusz, oktatási stratégia, felmérés, precedens
értékű példák felhasználása, délutáni oktatás, stb.).
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Művelődés
Kultúránk nemzeti identitásunk alapja, ezért művelődéspolitikánk legfőbb
célkitűzése közösségünk nemzeti és egyetemes értékeket teremtő képességének
megőrzése és megfelelő intézményi keretek közötti fejlesztése. Közösségünk
szellemi versenyképessége integrálódó, globalizálódó, tudásközpontú világunkban
megköveteli az egyetemes értékeknek a kultúránkba való beépítését. Ösztönözzük
helyi értékeink megőrzését, így művelődési életünkben a lokalizáció elvének
gyakorlatát szorgalmazzuk
A Kolozs megyei RMDSZ művelődéspolitikájának célkitűzései:
1. Meglévő kulturális intézményeink megfelelő, diszkriminációmentes
finanszírozása az megyei és helyi költségvetésekből, méltányos
részesedés a közművelődés támogatására szánt önkormányzati
alapokból.
2. Az RMDSZ kiemelt fontosságot tulajdonít az erdélyi magyar
műemlékek magyar, indokolt esetben angol és német nyelvű
feliratozásának, valamint a kulturális örökség kiadványokban,
világhálón való megjelentetésének.
3. Ösztönzi, hogy valamennyi magyarlakta településen egyesületek,
alapítványok létesüljenek a helyi közösségi érdekek megelevenítése és
megoldása, versenyképes polgári társadalom megteremtése
érdekében; ösztönzi és támogatja e civil szervezetek közötti
kapcsolatfelvételt és együttműködést.
4. Ösztönzi a szórványban, illetve a tömbvidéken élő magyar közösségek
közművelődési együttműködését, ezen belül a Kolozs megyei és
székelyföldi, valamint más vidékeken létező kulturális szervezetek
testvérkapcsolatát, közös programokban való részvételét.
5. Támogatja meglévő épített örökségünk védelmét, szorgalmazza a
„Fogadj örökbe egy műemléket!” program beindítását Kolozs
megyében.
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6. Képviseli a magyar nyelv használatát minden döntéshozói szinten,
illetve szorgalmazza a nyelvhasználati küszöb csökkentését.
7. Munkálkodik
a
kolozsvári
és
Kolozs
megyei
szervezet
társadalomszervezési tevékenységének hatékonnyá tételén.
8. A hagyományossá vált rendezvények és megemlékezések fenntartása,
valamint új rendezvények megszervezése, melyek erősítik a Kolozs
megyei magyar közösséget és annak identitástudatát.
9. Partnerség kialakítása a Kolozsvári Állami Magyar Színházzal és a
Kolozsvári Magyar Operával, melynek segítségével bekapcsolható a
vidék is a kulturális életbe.
Egyházak
Magyar egyházaink természetes szerepkörükön túl az erdélyi magyarság
évszázados hagyományokkal rendelkező, hiteles társadalomszervező és
anyanyelvápoló szervezetei is, tág értelemben vett közművelődési tényezők,
amelyekkel az RMDSZ állandó kapcsolatot épített ki és kíván fenntartani. Fontosnak
tartjuk a folyamatos együttműködést a közös stratégiák és a társadalomszervező
programok kialakításában. Az RMDSZ egyformán nyitott minden egyház és felekezet
irányában, tiszteletben tartja tagjainak lelkiismereti szabadságát. Ugyanakkor síkra
száll a vallási és lelkiismereti szabadság teljes körű érvényesüléséért.
1. Folyamatos kommunikáció a történelmi egyházak képviselőivel az őket
érintő kérdésekről.
2. Lehetőség szerint minden eszközzel támogatni az egyházi ingatlanok
visszaszolgáltatását, felújítását és működtetését, közösségi térként való
felhasználását.

Ifjúság
A romániai magyar ifjúság társadalmunk jövőjének meghatározó tényezője,
közösségünk fennmaradásának, megújulásának és folytonosságának záloga. A
szülőföldön való megmaradás egyéni és közösségi érdek, a fiatal generáció nemzeti
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közösségünk sorsának felelős alakítója. A romániai magyar ifjúság tagjainak
tekintjük a 35 évet be nem töltött állampolgárokat. A Romániai Magyar Demokrata
Szövetség szorgalmazza azon társadalmi, gazdasági és kulturális feltételek
megteremtését, amelyek lehetővé teszik a fiatalok szülőföldön való boldogulását,
érvényesülését.
A Kolozs megyei RMDSZ ifjúságpolitikájának célkitűzései:
1. önkormányzati programok beindítása a fiatalok és a pályakezdők
munkanélküliségének csökkentése érdekében;
2. a fiatal vállalkozók és gazdák támogatása, a vállalkozói kultúra
fejlesztését célzó képzési és tanácsadási programok beindítása;
3. Szorgalmazza és támogatja politikai eszközei révén azokat a gazdasági
vagy szociális intézkedéseket, amelyek az ifjúságot az itthon maradásra
késztetik.
4. Az anyanyelven való formális és nem formális oktatás kibővítése,
fejlesztése, illetve a köz-, szak- és felsőoktatás terén a képzés
minőségének javítása
5. A vidéken élő magyar fiatalok helyzetének javítása érdekében:
a. a minőségi oktatáshoz való hozzáférés lehetőségeinek
megteremtése (ingázás, bentlakás, szórványkollégium);
b. tanácsadóközpontok létesítése által a vidéknek a regionális és
országos szintű információs körforgásba való bekapcsolása;
c. a helyi fiatalok aktív bevonásával a szigetfalvak, kistelepülések
művelődési életének fellendítése (színjátszás, olvasókörök,
egyleti élet, hagyományőrző csoportok).
6. Urbánus környezetben élő fiatalok életkörülményeit és specifikus
problémáit fel kell térképezni, és ki kell dolgozni megoldásokat.
7. Az RMDSZ vállalja és szorgalmazza az ifjúsági szervezetekkel való
közös fellépést, elismerve ugyanakkor az ifjúság azon jogát, hogy saját
céljait saját maga által meghatározott úton és saját eszközeivel kövesse.
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8. Folyamatosan egyeztet ifjúsági kérdésekben és a partnerség jegyében
együttműködik a MIÉRT Kolozs megyei tagszervezetével, a Kolozs
megyei Ifjúsági Fórummal (KIFOR).
9. Támogatja az ifjúsági itthon maradását és a közszférában való
elhelyezkedését, valamint a fiatalok aktív részvételét a döntéshozatal
minden szintjén a Szovátai Ajánlás szellemében, elősegíti a fiatalok
bekapcsolódását az önkormányzati munkába.
10. Támogatja az ifjúsági szervezetek létrejöttét, jogi bejegyzését és ifjúsági
hálózatok kiépítését.
Önkormányzatok
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség Kolozs megyei szervezete a
közösségi és helyi autonómiát legfőbb értékként kezeli, és döntő jelentőséget
tulajdonít az önkormányzatok szerepének a helyi gazdasági, szociális, egészségügyi
és oktatási, kulturális közfeladatok megfelelő megoldásában, az életminőség
javításában.
A Kolozs megyei RMDSZ önkormányzati politikájának célkitűzései:
1. Az önkormányzatok megerősítése.
2. Az önkormányzatok révén a helyi közösségek infrastrukturális
fejlesztése.
3. Önkormányzati
tisztviselők
számára
szervezett
rendezett
tapasztalatcserék, szakmai fórumok és képzések megszervezése.
4. Önkormányzati hírlevél szerkesztése és kiküldése.
5. Fiatalok bevonása az önkormányzati munkába.

Elfogadta az MKT, 2015. szeptember 25-én, Kolozsvárott.
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