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álmodni, tervezni, 
építeni, alkotni, 
tüzet csiholni 

és lángot őrizni



Saját szakembereinkkel – 
Forró Gyöngyver, Kurkó Cecília, 
Románszki Zsuzsa, dr. Száfta 
Szende, dr. Tamás Ágnes – 

képzéseket szervezünk olyan 
hölgyek számára, akik részt 
akarnak venni a közéletben és 
a politikában.

Hatékony érdekképvi-
seletünk meg valósítása 

érdekében fellépünk minden 
olyan társadalmi megnyilvá-
nulás ellen, amely nyíltan vagy 
burkoltan akadályozza a nők 
hivatásbeli vagy közéleti sze-
repvállalását. A 2014-es Európai 
Parlamenti választásokon 11 nő-

társunk képviselt bennünket. 
Párbeszéd-sorozatot szervez-
tünk, 21 helyszínen tartottunk 
megbeszélést arról, hogy mit 
várunk el az Európai Parlament-
től a családtervezés bátorítása, 
a vállalkozó nők támogatása, és 
a reális egyenlőség megteremté-
se érdekében.

Anyanyelvünk széleskörű, 
korlátok nélküli haszná-

lata, hagyományaink őrzése, 
közösségi életünk gyarapítása 
és identitásunk megőrzése céljá-
ból olyan rendezvényeket szer-
vezünk, amelyek mindennapi 

életünk szerves részét képezve 
mozgalommá fognak erősödni. 
A több ezer részvevőt felölelő 
Húsvéti Zsongás, Mosolygó 
Karácsonyt!, programjaink a kö-
zösségünk építését hivatottak 
elősegíteni.

Országos vezető és kommunikációs képzés, Tordaszentlászló, 2013.

Mosolygó Karácsony, 
Szeben megyei RMDSZ Nőszervezet, 2013.

Húsvéti Zsongás, 
Bukaresti RMDSZ Nőszervezet, 2014.
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Sikeres Nők Iskolája, Csíkszereda, 2014. Sikeres Nők Iskolája, Marosvásárhely, 2014.

Országos párbeszéd-sorozat, 
Sepsiszentgyörgy, 2014.

Országos párbeszéd-sorozat, 
Bukarest, 2014.

Együttműködési megállapodás 
az Európai Néppárt Nőszervezete és 
az RMDSZ Nőszervezete között, 2014. 

II Országos Küldöttgyűlés, 
Kolozsvár, 2014.

Valamennyiünk életében az a nap teljes, amikor úgy érezzük, sikerült 
tenni valamit, ami a közösségünknek fontos, amivel nyomot hagyunk 
magunk után. Álmodni, tervezni, építeni, alkotni, tüzet csiholni és lángot 
őrizni – azok a cselekedetek, amelyek jellemzik az RMDSZ Nőszervezeté-
nek mindennapjait. Másfél év alatt elértük azt, hogy egy újabb erő va-
gyunk közösségünk életében, és már érezhető a munkánk eredménye.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség Nőszervezete minden 
romániai magyar nőt képvisel. Szervezetünk az aktív, közösségün-
kért tenni akaró  nők háló zata, 23 megyei/területi, közel 200 helyi 
szervezetünk van.

Tagjaink olyan nők, akiket 
bátorságukért, következe-

tességükért, terveikért és ered-
ményeikért saját közösségük 

elismer és megbecsül. Mi azért 
dolgozunk, hogy őket minél töb-
ben megismerjék, hogy példát és 
irányt mutassanak másoknak is.

Mi abban segítünk, hogy a 
közéleti és politikai szerepet 

vállaló  nők megtalálják és megáll-

ják helyüket, hallassák hangjukat, 
és vegyenek részt a döntések 
meghozatalában.

Az Európai Néppárt 
Nőszervezetének tagja-

ként, a Kárpát-medencei ma-
gyarság hangsúlyos részeként, 
szoros együttműködési kapcso-

latok valamint egységes női-ér-
dekképviseleti stratégiák kiépí-
tését és gyakorlatba ültetését 
érezzük szükségesnek.

Meggyőződésünk, hogy több tá-
mogatást és erőforrást kell bizto-
sítani a nők számára, amelyek se-
gítségével személyes fejlődésük, 
szakmai és közéleti munkájuk ki-
teljesül. Mi abban hiszünk, hogy 
egymást megismerve, közös ta-

pasztalatainkat megosztva ú j és 
értékes információ khoz jutunk. 
Olyan tudás ez, amely megerősít 
mindenben, amit a családunkért, 
munkánkért és közösségünkért 
teszünk. Csatlakozz hozzánk, 
szeretettel várunk! 

A képzőcsapat tagjai
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Vezetőképzéseket tartunk nemzetközi szakemberek segítségével. 

Veled együtt értékesebbek, hatékonyabbak leszünk! 


