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Tőkés László Budapesten találkozott a Dalai Lámával
2010. szeptember 17-20. között 

került sor a XIV. Dalai Láma – pol-
gári nevén Tenzin Gyatso – hetedik 
magyarországi látogatására. 

Budapesti látogatása rendjén 
Őszentsége két előadást tartott a 
Papp László Sportarénában, me-
lyekre – a programszervező bizott-
ság tájékoztatása szerint – rendkí-
vül sokan érkeztek Erdélyből. A hét 
végén kulturális és szellemi hagyo-
mányok megőrzéséért, az erkölcsi 
felelősségtudat egyetemességének 
hirdetéséért, a békéért és az erő-
szakmentes megoldásokért folyta-
tott munkássága elismeréseképpen 
Budapest díszpolgári címét adták át 
a XIV. Dalai Lámának. 

20-án délelőtt Őszentsége prog-
ramja az Országházban folytató-
dott, ahol 10 órától országgyűlési 
képviselők és meghívott vendégek 
– közöttük Tőkés László, az Euró-
pai Parlament alelnöke – fogadták 
a Felsőház termében. A tibeti vallási 
vezetőt a jelenlévők nevében Ékes 

József képviselő, a Magyar-Tibeti 
Baráti Társaság elnöke köszöntöt-
te. A Dalai Láma rövid beszédében 
felidézte, hogy 1956-ban, amikor 
brutálisan vérbe fojtották a magya-
rok szabadságharcát, bár testileg 
messze, távol, Tibetben tartózko-
dott, mindazáltal „súlyos aggoda-
lom töltötte el” Magyarország iránt. 
Kijelentette: elkötelezetten minden 
lehetséges alkalommal szót emel 
az alapvető emberi jogok védelmé-
ben, és az „emberi jóság” eszményét 
népszerűsíti. „Tudatosítanunk kell, 
hogy az emberi jóság a belső béke 
forrása” – mondotta, és hozzátette, 
hogy a belső béke megteremti azt, 
a szeretetre és kölcsönös tiszteletre 
épülő (fele)baráti viszonyulást, ame-
lyet az emberek egymástól elvárnak. 
Amiképpen azt a világvallások is 
hirdetik, mindenkor ilyen baráti vi-
szonyulásra kell törekednünk. Kína 
Tibet-politikáját merevnek minősí-
tette, de a kínai vezetők reálpolitikai 
szemléletváltozását tükröző „kapita-
lista kommunizmus” intézményesü-

lésének összefüggésében optimiz-
musának adott hangot: reménye 
szerint valamikor visszatérhet majd 
Tibetbe, és kínai útlevele lesz. 

Ezt követően került sor a Dalai 
Láma és Tőkés László püspök, euró-
pai parlamenti alelnök személyes ta-
lálkozójára. A mintegy negyven per-
ces megbeszélés nyitányaképpen 
erdélyi képviselőnk egy, a székely 
származású Kőrösi Csoma Sándort 
ábrázoló Tőrös Gábor-plakettet 
ajándékozott Őszentségének. Tőkés 
László hangsúlyozta: erdélyi közös-
ségünk mindenkor büszkén gondol 
arra, hogy Kőrösi Csoma Sándor, aki 
annakidején angol-tibeti szótárával 
elősegítette Tibet egyedülálló kul-
túrájának megismerését a nyugati 
világban, közülünk való volt. Hoz-
zátette, hogy többek között ezért is 
tekint a legmélyebb együttérzéssel 
erdélyi magyarságunk a Tibetben 
zajló kegyetlen elnyomásra. Tőkés 
László alelnök Joseph Daul, az Eu-
rópai Néppárt EP-frakciója elnö-
kének levélbeli üzenetét is átadta 
Őszentségének, melyben a néppárti 
képviselőcsoport nevében az elnök 
nagyrabecsülésükről és támogatá-
sukról biztosította a követendő min-
taképpé nőtt tibeti vallási és politi-
kai vezetőt.  

Erdélyi képviselőnk az Európai 
Parlament kultúrák közötti és vallási 

közösségekkel folytatandó párbe-
szédért felelős alelnöki minőség-
ében méltatta a Dalai Láma – Maha 

Atma Ghandiéhoz hasonló, erő-
szakmentes, de rendíthetetlen küz-
delmét, amelyet hosszú évtizedek 
óta folytat az emberi jogok tisztelet-
ben tartásáért és a valódi szabadság 
megvalósulásáért. Az emberiség 
szolgálatában álló világvallások 
összefogásának, illetve a szeretet 
krisztusi parancsolata európai és 
globális meghonosításának szüksé-
gességéről szólva az EP-alelnök XVI. 

Benedek pápa ez irányú törekvése-
it is ide kapcsolta. Tőkés László tá-
mogatásáról biztosította a Dalai Lá-
mát, hiszen, mint rámutatott, a kínai 
kommunista diktatúra továbbra is 
brutális eszközökkel igyekszik meg-
törni a tibeti nép szabadságvágyát, s 
a kormány teljes tibeti befolyásra és 
tökéletes hírzárlatra törekszik. 

Őszentsége tömör áttekintést 
nyújtott a tibeti helyzetről, és arra 
kérte Tőkés Lászlót, hogy lehető-
ségei szerint tegyen lépéseket egy 
európai parlamenti tényfeltáró bi-

zottság tibeti látogatásáért, ameny-
nyiben a totalitárius rendszerek 
elleni leghatékonyabb fegyver – 
amiképpen az 1989-ben, a Ceauşes-
cu-rendszer elleni küzdelemben is 
megmutatkozott – a nyilvánosság 
és az átláthatóság. A megbeszélés 
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rendjén Tőkés László ismét meg-

hívta Erdélybe Őszentségét, és 
sajnálatának adott hangot amiatt, 
hogy idén nem láthattuk vendégül 
Őt Kőrösi Csoma Sándor szülőhazá-
jában. Őszentsége is sajnálatosnak 
nevezte a román diplomácia Kína 
iránti szervilizmusra valló, elutasító 
magatartását, és arról biztosította 
Tőkés Lászlót, hogy örömmel ele-
get tesz meghívásának, amint és 
amennyiben a román kormányzat 
viszonyulása e téren kedvezőre for-
dul. Őszentsége egyetértésével Tő-
kés László EP-alelnök ígéretet tett 
arra nézve, hogy közbenjár Traian 

Băsescu államelnöknél és a román 
kormánynál annak érdekében, hogy 
a Dalai Láma nyugodt körülmények 
között látogathassa meg az első 
európai „buddhista szent”, Kőrösi 
Csoma Sándor szülőfaluját.  A meg-
beszélések végén a Dalai Láma A 
vallások közötti testvériség felé vezető 
úton című dedikált könyvét ajándé-
kozta Tőkés Lászlónak.

Kettős átvilágítást
2010. május 25-én kelt Nyilatko-

zatában az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács Elnöksége felkérte az új ma-
gyarországi nemzeti kormányt, hogy 
„az elszámoltatás gyakorlatát ter-
jessze ki a határon túlra is, hiszen az 
elmúlt nyolc év támogatáspolitiká-
ja, valós kormányzati és társadalmi 
ellenőrzés hiányában, a közösség-
építés helyett sokszor az egypárt-
rendszer és klientúrájának építését 
szolgálta”.

A „kettős átvilágítás” elvének 
igényét Tőkés László, az EMNT el-
nöke a titkosszolgálati múlt határon 
túli vonatkozásaira is kiterjesztette. 
Ennek értelmében fordult megkere-
séssel az elszámoltatás és átvilágí-

tás terén illetékes anyaországi kor-
mányzati vezetőkhöz, nevezetesen 
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyet-
teshez, Pintér Sándor belügyminisz-
terhez, Matolcsy György gazdasági 
miniszterhez, Szőcs Géza művelő-
désügyi államtitkárhoz, Papcsák 

Ferenc elszámoltatási kormánybiz-
toshoz, Tasó László miniszterelnöki 
különmegbízotthoz, L. Simon Lász-

ló országgyűlési képviselőhöz, a Kul-
turális Bizottság elnökéhez, valamint 
Tordai György vezérigazgatóhoz, a 
Corvinus Zrt. elnökéhez.

Egyházi, illetve partiumi vonatko-
zású megkereséseiben Tőkés László 
EP-alelnök a következő – konkrét 

– ügyekben kezdeményezett törvé-
nyes kivizsgálást, illetve elszámolta-
tást:

A. A titkosszolgálati múlt átvilágí-
tása viszonylatában:

 1. Azon egyházi – volt – kolla-

boránsok ügyében, akik időközben 
Magyarországra vagy külföldre tele-
pedtek át, és netalán továbbra sem 
hagytak fel múltbeli tevékenységük-
kel;

 2. Az ún. Mucuska-aff ér ügyé-
ben, melynek RMDSZ-es főszerep-
lői és érintettjei a kémkedés alapos 
gyanúja alapján jelenthetnek Ma-
gyarország számára nemzetbizton-
sági kockázatot.

B. A határon túli támogatáspoliti-
ka viszonylatában:

 1. A Széchenyi Terv keretében 
pályázatot nyert érmindszenti 

Ady-Központ támogatási összegé-
nek eltérítése és eredeti rendelteté-
sétől idegen célra való felhasználása 
ügyében;

2. Annak a nagy értékű budapes-

ti ingatlanvagyonnak az ügyében, 

mely a Medgyessy–Gyurcsány kor-
mányzat jóvoltából siklott korrup-
ció-, illetve kémgyanús pályára;

3. Az eredeti rendeltetésüktől 
szintén eltérített gencsi és érmind-

szenti termőföld-pályázatok 

ügyében, melyeket az Új Kézfogás 
Közalapítvány hirdetett meg és ad-
minisztrált.

A felsorolt ügyek és esetek általá-
nos érvénnyel irányítják rá a fi gyel-
münket mind a politikai közélet és 
a határon túli magyar–magyar kap-
csolatok megtisztításának fontossá-
gára (1), mind a határon túli magyar 
támogatáspolitika felülvizsgálatá-
nak és reformjának a sürgető voltára 
és szükségességére (2).

Bizton remélhetjük, hogy a fel-
sorolt ügyek feltárása egy átfogó 

folyamatot indíthat el a joggal fel-
tételezett hasonló esetek tisztázása 
és elszámoltatása terén – ami elen-
gedhetetlen feltétele a határokon 
átívelő új magyar nemzetpolitika 
érvényesülésének.

Nagyvárad, 2010. szeptember 27.
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Mi, akik hiszünk a humanizmus 
és a szolidaritás eszméiben, az egye-
temes értékek megtartó erejében, 
elődeink iránti tiszteletünk, a jelen-
kor iránti felelősségérzetünk és a 
jövő nemzedékbe vetett bizalmunk 
indíttatásából a következő nyilatko-
zatot tesszük közzé.

Bár a XX. század kronológiai érte-
lemben lezárult, hatásairól azonban 
ugyanez nem mondható el. A robba-
násszerű technikai fejlődés, földünk 
lakói számának folyamatos emelke-
dése, ezzel párhuzamosan pedig a 
természet és kincseinek drasztikus 
mértékű kizsákmányolása a XXI. szá-
zad embere számára komoly kihí-
vást jelent. Ez a kihívás a nemzetek 
közötti status quo megteremtése, a 
fenntartható fejlődés biztosítása és 
az emberi jogok védelme vonatko-
zásában is éppen úgy érvényes.

A két világháború és az azokat 
követő tragikus események, a totali-
tárius diktatúrák, az elnyomás és az 
apartheid okozta borzalmak, a vilá-
got sújtó járványok és a rohamosan 
növekvő elszegényedés, a nemzet-
közi terrorizmus általi állandó fenye-
getettség mind-mind arra vallanak, 
hogy az ember mennyire kegyetlen 
és kíméletlen, egyben pedig meny-
nyire esendő, és gyenge tud lenni 
egyszerre. 

Következésképpen a XX. század 
egyik legfontosabb tanulságaként 
és üzeneteként fogalmazhatjuk 
meg, hogy a rohamos, szinte már 
megállíthatatlannak tűnő moder-
nizációs törekvések, a globalizmus 
és a kizsákmányoló kapitalizmus 
térnyerése egyre magányosabbá, 
elesettebbé és gyengébbé teszik az 
emberiséget, különösképpen hogy-
ha közben olyan  oltalmat jelentő 
pillérek, mint a jog, az igazságosság 
és a méltányosság vészesen háttér-
be szorulnak. 

Jelen nyilatkozatunk legfonto-
sabb célja az, hogy kinyilvánítsa: 
minden ember őt megillető elidege-
níthetetlen és sérthetetlen, az örök 
– isteni – törvényből és a természet-
ből fakadó elemi joga, hogy méltó-
ságát elismerjék, tiszteletben tartsák 
és a legmagasabb fokú védelemben 
részesítsék. 

Meggyőződésünk, hogy számos 
emberiség elleni bűntett, jogsér-
tés és helyrehozhatatlan tévedés 
elkerülhető lett volna a múltban, 
amennyiben az ember méltóságát, 
annak szent és sérthetetlen mivol-
tát nemcsak üres frázisnak, hanem 
létező valóságnak tekintették volna. 
Talán sokak számára kevésbé ismert, 
de az elmúlt évszázadban nemcsak 
a diktatúrákban, hanem számos 
ún. jogállamban is lábbal tiporták 
az emberi méltóságot – legyen szó 
akár a rezervátumokba szorult, ki-
pusztulóban lévő indiánok sorsáról, 
vagy az ausztráliai őslakosok állat-
világba történő besorolásáról. Ezek 
és számos más hasonló szörnyűség 
méltán megkérdőjelezik és megren-
dítik a jogbiztonságba, az alapvető 
jogokba vetett bizalmunkat.

Mindezeket szem előtt tartva az-
zal a felhívással fordulunk az egyes 
népek, nemzetek és országok ve-
zetőihez, a világ döntéshozóihoz, 
valamint mindazokhoz, akik szívü-
kön viselik és felelősséget éreznek 
az emberiség sorsa és jövője iránt, 
hogy következetesen, állhatatosan, 
kellő alázattal, de megingathatatla-
nul álljanak ki az EMBERI MÉLTÓSÁG 
– ezen egyetemes, örök és alapvető 
jog –  védelmében, cselekvő módon 
előmozdítva ezáltal, hogy a XXI. szá-
zad mint a jogosság, a jogegyenlő-
ség, a kölcsönös türelem és tisztelet, 
a belső és külső megbékélés erkölcsi 
átalakulást hozó korszaka vonuljon 
be az emberiség történetébe. És 
most azokhoz szólunk, akik kiszol-

gáltatottságban és reménytelenség-
ben élnek, és netalán életük minden 
perce és órája kilátástalanságban 
telik. Reményteli szívvel hiszünk 
abban, hogy az emberi méltóság 
megtalált útja számukra is kiutat 
jelent, és nehéz sorsuk enyhülése 
irányába mutat. Hitbeli és történel-
mi tanulság, hogy a „megalázottak 
és megszomorítottak” idővel felma-
gasztaltatnak és bőséges jutalom 
lesz osztályrészük.  

Bízunk abban, hogy az EMBERI 
MÉLTÓSÁG NYILATKOZATA olyan 
közös eszmény hordozójává tud vál-
ni, melynek elérésére minden nép és 
nemzet törekedni fog abból a célból, 
hogy minden személy, valamint az 
egész társadalom számára okulásul 
és iránymutatásul szolgáljon. Remé-
nyünket fejezzük ki abban a tekin-
tetben, hogy az elmúlt évszázadok 
hasonló erőfeszítéseivel összhang-
ban, azokat kiegészítve és kiteljesít-
ve képesek leszünk arra, hogy azok-
nak a szívében és elméjében is fényt 
gyújtsunk, akik korábban sötétség-
ben éltek. Egyben hálával adózunk 
azok előtt, akik e fényt magasra tart-
va, eme közös eszményünket hirde-
tik nemzedékekről nemzedékre.

Budapest, 2010. szeptember 10.

Dr. Lomnici Zoltán elnök,

az Emberi Méltóság Tanácsa 

Tőkés László, 

az Európai Parlament alelnöke

Emberi méltóság

Budapesti nyilatkozat 
az emberi méltóság védelmében
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A pénzügyi válság megmutatta, 
hogy egyes bankok felelőtlen ma-
gatartása veszélyeztetheti az euró-
pai gazdaság egészét. Éppen ezért 
az Európai Parlament egy EU-szintű 
pénzügyi felügyelet létrehozását 
tekinti egyik prioritásának. Hosszas 
tárgyalásokat követően szeptember 
2-án a képviselőknek végül sikerült 
megállapodásra jutniuk az Európai 
Bizottsággal és a tagállamokkal az 
új európai pénzügyi felügyelet létre-
hozásáról.

Az európai pénzügyi piacok nagy-
mértékben függenek egymástól. 
A pénzpiaci zavarok ezért gyorsan 
átterjednek az egyik piacról a má-

sikra. A nagy pénzügyi intézmények 
egyébként is határokon átnyúló te-
vékenységüknél fogva különböző 
országokat fognak közre.

Ezt felismerve, az európai parla-
menti képviselők már régóta szor-
galmazzák az európai pénzügyi fel-
ügyeleti szervek hatáskörének meg-
erősítését. Ez a törekvés azonban 
nem nyerte el valamennyi EU-ország 
tetszését, néhány tagállam inkább 
a saját nemzeti felügyeleti szerveit 
erősítené. 

A témában folytatott hosszas tár-
gyalásokat szeptember 2-án sikerült 
lezárni. Az Európai Rendszerkocká-
zati Testület (ESRB) ellenőrzi és érté-

keli majd a pénzügyi rendszer egé-
szének stabilitását fenyegető koc-
kázatokat. Három európai hatóság 
felügyeli majd a pénzügyi tevékeny-
ség egyes területeit: a bankokat, a 
biztosítási és a pénzügyi piacokat.

Ha a nemzeti felügyeleti hatósá-
gok nem értenek egyet, a három fel-
ügyeleti hatóság szankcionálhatja 
a pénzügyi intézményeket a szabá-
lyok megsértéséért vagy alkalma-
zásuk elmulasztásáért. A hatóságok 
betilthatják a veszélyes pénzügyi 
termékeket, sőt felkérhetik az Euró-
pai Bizottságot, hogy kezdeményez-
zen jogalkotást, ha szükséges.

www.europarl.europa.eu

Ha az uniós jogalkotási rendszert egy gyárhoz hason-
lítjuk, akkor ebben az Európai Parlament egy olyan gé-
pezet, amelyet a kompromisszumok olajoznak. Minden 
uniós jogszabály az Európai Parlament és a Miniszterek 
Tanácsának közös terméke, amelyhez az Európai Bizott-
ság szolgáltatja a nyersanyagot. Cikkünkben elsősorban 
azt vesszük górcsó alá, hogy mennyi időt és erőfeszítést 
fordított a 736 EP-képviselő a 2009–2014-es parlamenti 
ciklus első évének plenáris üléseire. 

Bár a parlamenti munka és a jogalkotás minősége leg-
inkább azoknak az európai polgárok számára nyújtott 
előnyeik alapján értékelhetőek, mi most a parlamenti 
jogalkotási ciklus első évének parlamenti vitái, állásfog-
lalásai és módosító indítványai számszerű összegzésére 
vállalkozunk. 

Plenáris ülések

A képviselők a jogalkotási ciklus első évében össze-
sen 58 ülést tartottak, ideértve a strasbourgi rendes, és 
a brüsszeli rövid plenáris ülésszakokat is. Az 58 ülés 392 
órán át tartott, ami 16 x 24 óra, azaz 16 teljes nap. Ennek 
hat százalékát a képviselők szavazással töltötték.

A plenáris ülésszakok ideje alatt három alkalommal 
tartottak ünnepélyes ülést. Az elsőn, 2009. november 
11-én a közép- és kelet-európai demokratikus átalaku-
lás 20. évfordulójáról emlékezett meg az EP, Václav Havel 
egykori cseh elnök és drámaíró részvételével. A máso-
dikon, 2009. december 16-án, a gondolatszabadságért 
járó Szaharov-díjjal tüntették ki a Memorial orosz emberi 
jogvédő szervezet tagjait, Oleg Orlovot, Szergej Kovale-
vet és Ljudmila Alekszejevát. 2010. május 6-án pedig Joe 
Biden, az Egyesült Államok alelnöke tartott beszédet az 
EP-ben. 

Elfogadott szövegek, szavazások

A jogalkotási ciklus első évében 599 állásfoglalási in-
dítványt és 5728 módosító indítványt terjesztettek elő. 
Az EP 135 jogalkotási és 291 saját kezdeményezésű je-
lentésről szavazott. 2009 júliusa és 2010 júliusa között a 
képviselők összesen 3 138 alkalommal szavaztak, ideért-
ve a kézi és az elektromos szavazásokat is. 

A parlament további munkája során ezek az értékek 
természetesen növekedni fognak.  Figyelembe kell ven-
nünk azt a tényt is, hogy az Európai Bizottság hivatali 
ideje elején több törvényjavaslatot tesz.

www.europarl.europa.eu

A parlamenti munkáról számokban

Megállapodás az új európai pénzügyi szuperfelügyeletről
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Szeptember 1. • Bukarest:
Találkozás Martonyi János kül-
ügyminiszterrel. Megbeszélés 
nemzet- és Európa-politikai kér-
désekről, Füzes Oszkár nagykövet 
és Szilágyi Zsolt kabinetfőnök tár-
saságában
Szeptember 6–9. • Strasbourg:
Európai parlamenti munkahét
Szeptember 10. • Budapest:
Találkozás Lomnici Zoltánnal, az 
Emberi Méltóság Tanácsának ve-
zetőjével. A Budapesti Nyilatko-

zat az emberi méltóság védel-

mében elnevezésű dokumentum 
aláírása, mely a növekvő elszegé-
nyedés, a nemzetközi terrorizmus 
általi állandó fenyegetettség, a 
rohamos, megállíthatatlannak 
tűnő modernizációs törekvések, 
a globalizmus és a kizsákmányoló 
kapitalizmus térnyerése ellenében 
lép fel
Közös sajtótájékoztató a budapes-
ti EP-irodában
• Budapest:
Megbeszélés Semjén Zsolt mi-
niszterelnök-helyettessel és Répás 
Zsuzsannával, a Nemzetpolitikai 
Államtitkárság vezetőjével
Szeptember 11. • Nyíregyháza:
Sajtóértekezlet a magyarországi 
helyhatósági választások köze-
ledtén, Tőkés László  EP-alelnök, 
Kovács Ferenc polgármesterjelölt 
és Seszták Oszkár Hajdú-Bihar me-
gyei elnök részvételével
• Nyírszőlős:
Ökumenikus egyházi találkozó, 
Kósa László lelkipásztor szervezé-
sében, Tőkés László részvételével
• Sóstófürdő:
Ökumenikus rendezvény. Az ige-
hirdetést követően Tőkés László 
tartott előadást Egyház és politika 
viszonyáról
Szeptember 12. • Koltó: 
Igehirdetés a református temp-
lomban. Találkozás a Gyülekezet-
tel és a Presbitériummal
• Nagybánya:
Találkozó a Teleki Házban – polgá-
ri megbeszélés
A Szent István-szobor megkoszo-
rúzása
• Felsőbánya:

A Nagybánya Festőtelep 15. évfor-
dulója
Kiállítás-megnyitó a Festőtelep 
friss terméséből. Méltató beszé-
det mondott Szakács Imre, a Szen-
tendrei Festőtelep vezetője
A jeles évfordulón Tőkés László 
hirdette Isten Igéjét. A Festőtelep 
másfél évtizedes történetéről an-
nak vezetője, Véső Ágoston Mun-
kácsy-díjas festőművész tartott 
beszámolót.
Szeptember 13–16. • Brüsszel:
Európai parlamenti munkahét
Szeptember 17. • Budapest:
Megemlékezés a MEMENTO-em-
lékműnél a kommunizmus áldo-
zatairól
• Hajdúnánás:
Választási lakossági fórum
Székelyhidi Ágoston Végítélet 
című darabjának előadása
Szeptember 18. • Berettyóújfalu:
Választási lakossági fórum
Székelyhidi Ágoston Végítélet 
című darabjának előadása
Szeptember 19. • Nagykároly:
Rendkívüli vasárnapi istentisztelet 
Trianon 90. évfordulója alkalmá-
ból. Igét hirdetett Tőkés László 
Trianoni emlékmű avatása
Partiumi Autonómia-Fórum az Er-
délyi Magyar Nemzeti Tanács szer-
vezésében
Szeptember 20.

• Budapest:
Találkozás a Dalai Lámával
A XIV. Dalai Láma – polgári ne-
vén Tenzin Gyatso – hetedik 
magyarországi látogatása. Ennek 
során, Budapesten találkozott Tő-
kés László EP-alelnökkel, aki ismét 
meghívta Erdélybe a tibeti egyhá-
zi vezetőt
Szeptember 20–23. • Strasbourg: 
Európai parlamenti munkahét 
Szeptember 24. • Dunaújváros:
Önkormányzati választási kortes-
út
• Nagyvárad:
Találkozás a bécsi Europa Club 
küldöttségével
Szeptember 25. • Biharugra:
Alkalmi istentisztelet. Igehirdetés
Ünnepség a helyi falumúzeum-
ban

• Kondoros:
Határmenti európai regionális 
rendezvény a település, valamint 
Érmihályfalva közös biogáz-pro-
jektje tárgyában. Jelen volt Dan-
kó Béla polgármester, valamint 
Kovács Zoltán főgondnok-polgár-
mester
Szeptember 26. • Nagyvárad:
Emlékhangverseny Thurzó Sán-

dor, Nagyvárad jeles zenetörté-
nésze, városunk zenei életének 
kiemelkedő alakja halálának év-
fordulóján
Emlékbeszédet tartott Tőkés Lász-
ló EP-alelnök
Szeptember 27–30. • Brüsszel:
Európai parlamenti munkahét
Szeptember 29–október 1. • Bu-
dapest-Pécs:
Az Európai Parlament Kulturális 

és Oktatásügyi Bizottsága kül-
döttségének látogatása Magyar-
országon, Tőkés László EP-alelnök 
vezetésével. A frakcióközi csoport 
további tagjai: Hannu Takula 
fi nnországi liberális, Emma McC-

larkin brit konzervatív, valamint 
Piotr Borys lengyel néppárti kép-
viselők.  Első útjuk az Országházba 
vezetett, ahol L. Simon László, a 
Magyar Országgyűlés Kulturális 
és Sajtóügyi Bizottságának elnö-
ke, valamint Hadházy Sándor, a 
Turisztikai és Sportbizottságának 
tagja fogadta őket.  Egy közös 
sajtótájékoztató, majd a magyar 
Parlament és a Szent Korona meg-
tekintése után az EP-küldöttség 
Baranya megyébe, Pécsre utazott, 
mely Essennel és Isztambullal 
együtt földrészünk 2010-es kultu-
rális fővárosa.   
A küldöttséget Páva Zsolt, Pécs 
polgármestere fogadta, aki bemu-
tatta a várost, valamint a kulturális 
főváros programját és megvalósí-
tásait. Az EP-képviselők találkoz-
tak mindazokkal, akik részt vettek 
a Pécs2010 Európa Kulturális Fő-
városa programjainak szervezé-
sében, így többek között a pécsi 
Kulturális Bizottság képviselőivel, 
valamint a Pécs2010 Menedzs-
mentközpont munkatársaival is. 

Tőkés László szeptemberi eseménynaptára
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Szeptember 15.: a demokrácia nemzetközi napja

A demokrácia nemzetközi nap-
jának előestéjén Jerzy Buzek, az EP 
elnöke megerősítette az Európai 
Parlament abbéli elkötelezettségét, 
hogy az egész világon előmozdít-
sa és megszilárdítsa a demokráciát. 
„Meggyőződésünk, hogy az embe-
rek az egész világon demokratikus 
rendben akarnak élni, és hogy joguk 
van megválasztani kormányukat, 
hozzájárulva a társadalmukon belüli 
döntéshozatalhoz” – szögezte le a 
házelnök.

Az Európai Parlament első közép-
kelet-európai volt szocialista ország-
ból származó elnökeként, a német 
újraegyesítés 20. évfordulója előtt, 
Jerzy Buzek emlékeztetett arra, ho-
gyan „segítette Európa békés és 
demokratikus egyesítését Közép-
Kelet-Európa népeinek a szabadság 
és a demokrácia utáni vágyakozása, 
amely a zsarnokság elutasításával 
párosult”.

„Az egykor megosztott kontinens 
történelme és az európai nemzedé-
kek tapasztalata, akik diktatúra alatt 
éltek és végül legyőzték azt, alapoz-
za meg a békés demokratikus átala-
kulás és a demokrácia, az emberi 
jogok és a tisztességes kormányzás 
híveinek uniós határokon túli támo-
gatása melletti elkötelezettségün-
ket” – mondta a házelnök.

Az EP és az emberi jogok

Az Európai Parlament abszolút 
prioritásként kezeli az emberi jo-
gok védelmét a világban. Külügyi 
bizottsága, emberi jogi albizottsága 
– amelynek tagja Tőkés László erdé-
lyi EP-képviselő – segítségével, köz-
vetlenül foglalkozik az emberi jogok 
védelmével az Unión kívül.

Az Európai Parlament minden év-
ben jelentést készít az emberi jogok 
helyzetéről a harmadik országok-
ban, valamint azok tiszteletben tar-
tásáról az Európai Unión belül. 

A Tanács tájékoztatja az Európai 
Parlamentet minden olyan határo-
zatról, amely az emberi jogok kap-
csán egy országgal való megállapo-
dás felfüggesztésére vonatkozik. A 
Parlament ily módon nyomást tud 
gyakorolni egy országra, például 
azért, hogy az bocsássa szabadon a 
politikai foglyokat vagy csatlakoz-
zon az emberi jogok védelmére vo-
natkozó nemzetközi kötelezettség-
vállalásokhoz. Az Európai Parlament 
minden plenáris ülésén rendszere-
sen vitát folytat az emberi jogok, a 
demokrácia és a jogállamiság meg-
sértésével kapcsolatos esetekről. A 
Parlament számos olyan állásfogla-
lást fogadott el, amelyben elítéli az 
emberi jogok megsértésében vétkes 
kormányokat. 

Szaharov-díj, OPPD

2008 óta az Európai Parlament 
a parlamentáris demokrácia elő-
mozdításával foglalkozó hivatalon 
(OPPD) keresztül támogatja az új és 
kialakulóban lévő demokráciákat. 
Az OPPD támogatásának haszon-
élvezői az új és kialakulóban lévő 
demokráciák parlamentjei, továb-
bá azok intézményei, képviselői és 
tisztviselői.

Az Európai Parlament 1988-ban 
létrehozta a „gondolatszabadságért” 
adott Szaharov-díjat. A díjat minden 
évben egy olyan nemzetközi sze-
mélyiség vagy szervezet kapja, aki 
vagy amely az 1975-ben Nobel-díj-
jal kitüntetett orosz atomfi zikushoz, 
Andrej Szaharovhoz hasonlóan ki-
emelkedő tevékenységet folytatott 
az emberi jogok terén. 

www.europarl.europa.eu

Pénz a helyi energiatakarékos projekteknek

A gazdasági válságra adott válaszul az EP-képviselők 
is támogatják, hogy növeljék a helyi energiaágazatbeli 
projektek közösségi pénzügyi támogatását. A tervnek 
megfelelően összesen 114 millió eurót kaphatnának a 
fenntartható energiával kapcsolatos projekteket támo-
gató önkormányzatok.

Az Európai Parlament ipari szakbizottságának kép-
viselői szeptember 2-i ülésükön támogatták, hogy az 
európai energiaügyi gazdaságélénkítő tervbe bele-
foglalják az energiahatékonyság és a megújuló ener-
giaforrások területét érintő projekteket támogató in-
tézkedéseket is.  E projektek, amelyek önkormányzati, 
regionális és helyi szinten végrehajtva lehetnek a leg-
hatékonyabbak, élénkíteni fogják a gazdaságot, mun-

kalehetőséget teremtenek és segítenek az éghajlatvál-
tozás elleni küzdelemben – vélik a képviselők.

Elsősorban épületek felújítására, az energiaveszte-
séget csökkentő hálózati infrastruktúra fejlesztésére, 
valamint a megújuló energiaforrásokon alapuló tö-
megközlekedéssel kapcsolatos fejlesztésekre lehetne 
pályázni támogatásért. A 2009 júliusában elindított 
európai energiaügyi gazdaságélénkítő program célja 
egyébként a határokon átnyúló gáz- és villamosener-
gia-infrastruktúrákra irányuló projektek (úgynevezett 
rendszerösszekötők), tengeri szélerőműparkok, vala-
mint a széndioxid leválasztásra és -tárolásra irányuló 
projektek támogatása. A fi nanszírozási kezdeménye-
zés alapjául a fel nem használt európai uniós alapokból 
származó 3,98 milliárd eurós keret szolgálna.
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10 dolog, amit megtudtunk az EP szeptemberi első plenárisán
Az Európai Parlament szeptem-

beri első plenáris ülésén Strasbo-
urgban José Manuel Barroso, az 
Európai Bizottság elnöke első ízben 
mondott az unió helyzetét elemző 
beszédet. Erős érzelmeket váltott ki 
a Házban a Franciaországban élő ro-
mák Romániába és Bulgáriába való 
visszatelepítéséről folytatott vita. A 
képviselők elítéltek az iráni Szakineh 
Mohammadi-Astiani megkövezését 
és felszólalt Mali elnöke, aki derű-
látóan nyilatkozott Afrika jövőjével 
kapcsolatban.

Az unió helyzete: vita Barrosóval

José Manuel Barroso szeptem-
ber 7-én első ízben mondott az 
unió helyzetét elemző beszédet az 
Európai Parlamentben. Az Európai 
Bizottság elnöke felszólalásában fel-
vázolta az EU előtt álló 12 hónapban 
elvégzendő feladatokat, ideértve a 
munkanélküliség csökkentésére irá-
nyuló intézkedéseket. Barroso szólt 
továbbá a gazdasági 
kormányzás szüksé-
gességéről, valamint 
az EU költségvetésé-
nek felülvizsgálatáról. 

EP: Azonnal függesz-

szék fel a romák ki-

utasítását 

Az EP „mély ag-
godalmát fejezi ki” a 
franciaországi és más 
tagállami romák kiuta-
sítása miatt. A képvi-
selők a történteket faji 
és etnikai alapú meg-
különböztetésnek tart-
ják, és a kiutasítások 
haladéktalan felfüg-
gesztését követelik.  A 
parlamenti vita során 
Járóka Lívia (néppárti) kijelentette: 
„senkit sem szabad kitoloncolni, 
csak azért mert roma”.

Touré, Mali elnöke: „eljön Afrika 

esélye”

„A demográfi a, a nyersanyagok 
és a kapacitások minden bizonnyal 
egy nap elhozzák a lehetőséget Afri-
ka számára” – fogalmazott Amadou 
Toumani Touré, Mali elnöke, aki ked-
den délben szól az EP-képviselők-
höz. A Strasbourgba látogató afrikai 

elnök a gazdasági válság hazájára 
gyakorolt hatásáról, a szegénység-
ből való kitörés lehetőségeiről, a be-
vándorlásról, valamint Európa afrikai 
szerepvállalásáról nyilatkozott az EP 
weboldalának.

Az EP elítélte az iráni Szakineh 

Mohammadi-Astiani megkövezé-

sét

Az EP elítélte az Iránban halálra 
ítélt Szakineh Mohammadi Astiani 
megkövezését. Szerdai állásfoglalá-
sában határozottan elítélte az EP az 
Iránban halálra ítélt Szakineh Mo-
hammadi Astiani megkövezését. A 
parlament összes frakciója úgy vél-
te, hogy a megkövezés soha nem 
lehet indokolt és elfogadható. A 
parlament felszólította Iránt, hogy 
vizsgálja felül az ügyet. 

EP-vita az azonos nemű partnerek 

jogairól

Eddig öt uniós tagállam – Belgi-
um, Hollandia, Por-
tugália, Spanyolor-
szág és Svédország 
– engedélyezte az 
azonos neműek 
házasságkötését, 
több ország pedig 
a bejegyzett élet-
társi kapcsolatot. 
De mi történik ak-
kor, ha egy homo-
szexuális pár egy 
olyan tagállamba 
költözik, amelyik 
nem ismeri el az 
azonos neműek 
közötti házassá-
gokat és élettársi 
k a p c s o l a t o k a t ? 
Az EP-képviselők 
a homoszexuális 

párok tagállamok közötti kölcsönös 
elismerését szeretnék elérni.

Pakisztáni áradások

Húsz millió embert érintenek a 
pakisztáni áradások. Az EP vitát tar-
tott az országnak nyújtandó uniós 
támogatásról a humanitárius segít-
ségnyújtásért felelős uniós biztos, 
Kristalina Georgieva részvételével, 
ragaszkodva ahhoz, hogy az EU ja-
vítsa a hasonló katasztrófákra való 
felkészültségét.

Visszaszorítaná az állatkísérletek 

számát az EP

Kevesebb állaton végeznek tudo-
mányos kísérleteket, ha hatályba lép 
az Európai Parlament által szerdán 
megszavazott új jogszabály. A képvi-
selők egyensúlyba hoznák az állatok 
védelmét és a betegségek leküzdé-
se érdekében folytatott kutatásokat.

Idősödő nők: pozitív diszkriminá-

ciót sürget az EP

Az EP kedden felszólította az EU 
tagállamait, hogy részesítsék pozi-
tív megkülönböztetésben az idő-
sebb nőket életkörülmények javí-
tása érdekében. „Az öregedést igen 
gyakran a társadalomban teherként 
tekintik. Ugyanakkor, az öregedés 
egyben gazdagítja is a társadalmat: 
az idősödő emberek vigyáznak 
gyermekeinkre, csendes tudásukkal 
gazdagítják a munkahelyeket és a 
társadalmat, és fontos fogyasztók” 
– mondta előadó Sirpa Pietikänen 
(néppárti, fi nn).

A Jordán folyó védelmére szólí-

totta fel az EP Izraelt 

A Jordán folyó állapotának továb-
bi romlása miatt a Parlament elfoga-
dott egy állásfoglalást, amelyben 
felszólította Izraelt és a Jordániát, 
hogy tartsák tiszteletben közös kör-
nyezetvédelmi kötelezettségvállalá-
saikat. Az állásfoglalás arra is felhívja 
Izraelt, hogy segítse elő a palesz-
tinok hozzáférését a Holt-tenger e 
fontos mellékfolyójához.

A hamisítás elleni megállapodás: 

aggályaikat hangoztatják a kép-

viselők

Szerdán a képviselők a hamisítás 
elleni kereskedelmi megállapodás-
ról vitáztak Karel De Gucht uniós biz-
tossal. Kevesebb, mint egy hónappal 
a tárgyalások lehetséges lezárása 
előtt azonban számos kérdés még 
tisztázatlan, és a biztos felvetette az 
EU lehetséges visszakozását a meg-
állapodás aláírásától. A képviselők 
megfogalmazták a megállapodással 
kapcsolatos kifogásaikat.

www.europarl.europa.eu

„Az öregedést igen 

gyakran a társada-

lomban teherként 

tekintik. Ugyanak-

kor, az öregedés 

egyben gazdagítja 

is a társadalmat: az 

idősödő emberek vi-

gyáznak gyermeke-

inkre, csendes tudá-

sukkal gazdagítják a 

munkahelyeket és a 

társadalmat, és fon-

tos fogyasztók” 
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Mostani strasbourgi munkahetén 
Tőkés László erdélyi európai kép-
viselőnk, az EP alelnöke – egyebek 
mellett – a következő programok-
nak tett eleget.

1. 2010. szeptember 6-án, hétfőn 
délután az EP vezető tanácsának, a 
Bürónak az ülésén vett részt. Napi-
rendi hozzászólásában – a Lissza-

boni Szerződés 17. szakasza értel-
mében – az EP egyházügyi kapcso-
latainak, illetve az egyházakkal foly-
tatandó párbeszédnek és együttmű-
ködésnek az intézményes kiépítését 
szorgalmazta. Ezzel együtt, Kósa 

Ádám magyarországi EP-képviselő 
javaslatára, a fogyatékosok ügyé-
nek fokozott mértékű felkarolását és 
költségvetési támogatását ajánlot-
ta a testület fi gyelmébe, az Európai 
Unió elnökségét a jövő év első felé-
ben betöltő Magyarország ez irányú 
prioritása értelmében.

2. 2010. szeptember 7-én, a stras-
bourgi EP-ülésszak második nap-
ján Amadou Toumani Touré, Mali 
Köztársaság elnöke volt a Parlament 
díszvendége és plenáris ülésének 
szónoka. A függetlenségét 1960-
ban elnyert, egykori francia gyarmat 
két évtizednyi katonai diktatúrát kö-
vetően, éppen a jelenlegi elnök ve-
zetésével tért a demokrácia útjára –, 
amit az Európai Parlament a jeles ál-
lamfő ünneplésével és a mélységes 
szegénységben élő afrikai ország 
iránti őszinte együttérzéssel és er-
kölcsi támogatásával honorált.

Tőkés László alelnöknek szemé-
lyesen is alkalma volt találkozni a 
magas rangú vendéggel és beszél-
getést folytatni a küldöttségében 
részt vevő politikusokkal azon a fo-
gadáson és díszebéden, melyet Tou-
ré elnök tiszteletére Jerzy Buzek EP-
elnök rendezett.

3. Ugyanezen nap délutánján 
Tőkés László alelnök az EP plenáris 

ülésén töltötte be a levezető elnöki 
teendőket, két olyan nagy fontossá-
gú napirendi ügy megvitatásában, 
mint amilyenek A romák helyzete 
Európában, valamint A pakisztáni 
áradásokat követő humanitárius 
helyzet.

Szolgálatos elnöki minőségében  
erdélyi képviselőnk érdemben nem 
szólhatott hozzá a nevezett napiren-
di pontokhoz – éppen ezért a cigá-

nyok európai helyzetével kapcsola-
tos álláspontját írásban terjesztette 
be az EP-hez.

4. A Franciaországból kitolon-
colt vagy hatósági nyomásra „ön-
ként” hazatért romániai és bulgáriai 
romák nemzetközi botrány gerjesz-
tésére felhasznált ügyében a Nép-

párti Frakció esti órákban tartott 
tanácskozásán is mélyreható vita 
bontakozott ki. A részletekről nem 
szólva, tapsviharral kifejezett, rend-
kívüli tetszést vívott ki magának 
Járóka Lívia EP-képviselőnő közös-
ségéhez hűséges, de bármely párt-
politikai egyoldalúságon messze 
felülemelkedő expozéja. Ezzel szem-
ben azonban a néppárti képviselő-
csoport néma döbbenettel fogadta 
a román államelnök leányának, Ele-

na Băsescu képviselőnőnek a saját 
pártjával szembe menő, az álságos 
szocialista-liberális propagandához 
illeszkedő állásfoglalását.

Hozzászólásában Tőkés László a 
francia diplomácia kritikáját idézve 
kérte számon az EU által Romániának 
nyújtott tetemes támogatási pénzek 
eltérítését, illetve a cigányság hazai 
integrációjának teljes elhanyagolá-
sát. Ezután Vasile Blaga belügymi-
nisztert idézte, aki egyetértett azzal, 
hogy „ha valaki illegálisan tartózko-
dik egy országban, akkor azt ki kell 
toloncolni”. Erdélyi képviselőnk egy, 
az EU és a tagországok együttmű-
ködésén alapuló, hatékony roma 

stratégia, valamint a cigánykérdés 
országonkénti megoldása mellett 
szállt síkra.

5. Ugyanennek a napnak a dél-
utánján tartotta havi rendes ülését 
az Európai Néppárt európai parla-
menti Páneurópai Munkacsoport-

ja, melynek rendkívüli meghívottja-
ként Ludwig Spaenle, Bajorország 
kulturális és oktatásügyi minisztere 
tartott előadást Történelmi nézetek 
politikai használatban Európában 
címen, A nacionalista mítoszok és a 
totalitarizmus örökségének megha-
ladása alcímmel.

Hozzászólásában Tőkés László a 
nacionálkommunizmus korszaká-
nak rossz emlékét idézte fel, mely-
től mindmáig igen nehezen tudnak 
szabadulni egyes posztkommunista 
országok – köztük Románia. Annak 
idején a nacionalizmus a totalitárius 
diktatúra erejét kölcsönözve érvé-
nyesítette hatását – a kommunista 
önkényuralom viszont a nacionalis-
ta ideológia igénybevételével hite-
lesítette és gyakorolta uralmát – ál-
lapította meg erdélyi képviselőnk. 
Itt az ideje, hogy a vasfüggöny le-
omlása után húsz évvel az EU népe-
inek közös történelmét jelképező és 
a közeljövőben felállítandó, az Eu-

rópai Történelem Házában egye-
nesedjenek ki a politikai indításból 
elkövetett torzulások és történelem-
hamisítások – zárta beszédét a volt 
temesvári református lelkipásztor.

Strasbourg, 2010. szeptember 8.

Páneurópa

Strasbourgi munkahét szeptember elején
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Reinhard Marx, München és Fre-
ising érseke Egyház és politika „fe-
szültségekkel terhes kérdéskörének” 
viszonylatában nyílt egyenességgel 

teszi fel a kérdést: „Jó-e egyáltalán, 
ha egy püspök gazdasági és politi-
kai kérdésekben is megnyilatkozik? 
Illetékes-e ezen a területen? Vajon 

van-e megbízatása ilyesmire?” A 
kérdés jogos, ugyanis korunk egyre 
szövevényesebb gazdasági és po-
litikai kihívásainak közepette úgy 
tűnik, hogy a szakma és a politika 
aktorai az Egyház ez irányú taní-
tásában és szerepvállalásban nem 
igazán érdekeltek. Reinhard Marx 
meggyőződése ezzel szemben az, 
hogy „a globális kihívások értékek-
re tájolt meggyőződések és erkölcsi 
alaplevek fi gyelembevétele nél-
kül nem oldhatók meg”. Általunk is 
megszívlelendő álláspontja szerint a 
kérdések megoldásában az Egyház-
nak is részt kell vennie. A fejlődés, az 
együttélés alapelveinek tisztázásá-
val az Egyház az emberiség szolgá-
latát gyakorolja.

A jelenkori „integrált fogyasztói 
társadalom” és a gazdasági globaliz-
mus – új – szakaszában az emberi-

2010. szeptember 14-én, az Euró-
pai Parlament Néppárti Frakciójának 
szervezésében rendkívüli érdeklő-
dés által övezett konferenciára ke-
rült sor Brüsszelben, XVI. Benedek 

pápa Caritas in Veritate című en-
ciklikája, a római katolikus egyház 
korszerű szociális tanítása tárgyá-
ban. A rendezvény fontos kezdőál-
lomása annak az EU–Egyház-közi 
párbeszédnek, melyet törvényerejű 
hatállyal és intézményes formában 
a Lisszaboni Szerződés irányoz 
elő, és amelynek beindításában és 
kiépítésében politikai oldalról az 
Európai Néppárt, egyházi részről 
pedig az Európai Közösség Püspöki 
Konferenciáinak Bizottsága (COME-
CE), valamint az Európai Egyházak 
Konferenciájának Egyház és Társa-
dalom Bizottsága (CSC–CEC) vállal 
oroszlánrészt.

Ünnepélyes megnyitó be-
szédében Joseph Daul néppárti 
frakcióelnök keresztény-demokrata 
gyökerekre visszanyúló pártjának, il-
letve az általa vezetett, legnagyobb 
európai parlamenti politikai cso-
portnak a keresztény értékek iránti 
elkötelezettségét hangsúlyozta.

Szintén megnyitó beszédet mon-
dott Tőkés László erdélyi képviselő, 
az egyházi kapcsolatokért felelős 

EP-alelnöki minőségében. Egyebek 
mellett annak a meggyőződésének 
adott hangot, hogy az európai ösz-
szefogás és együttműködés az egy-
házak részvétele nélkül nem lehet 
teljes. 

Othmar Karas osztrák képvise-
lő, annak alelnökeként, az Európai 
Néppárt Vallásközi Párbeszédért és 
Kultúraközi Tevékenységért Felelős 
Munkabizottságának nevében szólt 
a népes közönséghez. El kell juttat-
nunk az Egyház, a vallás üzenetét a 
politikába, a politikusokhoz, hogy 
ezáltal is minél hitelesebben szol-
gálhassák a köz javát. A Caritas in 
Veritate – Igazság a Szeretetben – 
„szépsége” az igazságosság és a köz-
jó vezérlő elveiben rejlik, mintegy 
válaszképpen a nacionalizmus, az 
egoizmus és a populizmus kihívásai-
ra – mondotta az EP-képviselő.

A közel egész napos tanácsko-
zássorozat négy fajsúlyos téma-
körben elemezte és értelmezte a 
pápai irat tanítását, melyek a kö-
vetkezők: Kultúra és értékek; A csa-
lád mint a jövendő kulcsa; Gazda-

ság és civil társadalom; Fejlődés és 
környezet(védelem).

A konferencia fővédnökeként 
André Dupuy érsek, az EU-nál akk-
reditált apostoli nuncius szólt az 

egybegyűltekhez, aki Benedek pápa 
enciklikáját a „legreményteljesebb 
és legbizalomébresztőbb szöveg-
ként” értékelte az évszázad kezdete 
óta.

A brüsszeli római katolikus nun-
ciatúra, valamint a COMECE által 
életre hívott rendezvény jó példával 
szolgál az EU–egyházi párbeszéd 
elindítása tekintetében. Hogyha a 
katolikus egyház képes lesz az öku-
ménia irányába tovább lépni és sok-
oldalú párbeszéd kezdeményezője 
lenni – akkor bizonnyal elmondható, 
hogy a konferencia elérte a célját.

Végezetre hadd idézzük Herman 

Van Rompuy, az Európai Tanács el-
nökének alkalmi üzenetét, mely az 
emberi szeretet közvetlenségével 
szól az európai polgárokhoz:

„Az ember felelősséggel tartozik, 
… ugyanakkor viszont alárendelt is 
egyben. A szeretet törvényének veti 
alá magát. (…) A szeretet – és ezáltal 
az igazság is – folyamatos felfedezés, 
valamint erőfeszítés. A szeretet nem 
azért létezik, hogy veszni hagyjuk.”

Igen, valóban nem szabad veszni 
hagynunk, hogy ennek szellemében 
általa építhessük ki a szeretet euró-
pai kultúráját!

Brüsszel, 2010. szeptember 15.

Caritas in Veritate

nak is részt kell vennie. A fejlődés, az 
együttélés alapelveinek tisztázásá-
val az Egyház az emberiség szolgá-

Caritas in Veritate – konferencia az EP-ben

Tőkés László megnyitó beszéde
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ségnek minden eddiginél súlyosabb 
problémákkal kell megküzdenie. 
Semmi sem maradt és semmi sem 
maradhat a régiben. A politikai és 
társadalmi stabilitás felborulása 
egyre nagyobb veszélyeket rejt ma-
gában – ami a világ elembertelene-
désével fenyeget. Nagy a veszélye 
annak, hogy a világ megfeledkezik 
arról, amit XVI. Benedek pápa Spe 
Salvi című enciklikájában (2008) 
úgy fejez ki, hogy: „az ember mindig 
ember marad. – A világ – megfeled-
kezett az emberről és az emberi sza-
badságról.” Az erősödő globalizáció 
„egyre nehezebbé teszi a szegények 
életét, és semmit sem cselekszik 
az éhezés, a szegénység, a szociá-
lis egyenlőtlenségek 
gyógyításáért”, és 
„környezetét is lábbal 
tiporja” – mondhatjuk 
ehhez kapcsolódva, II. 
János Pál pápa szava-
ival.

A szegénység és 
társadalmi kirekesztés 
elleni küzdelem Eu-
rópai Évében (2010) 
ezekkel a lelkiismeret-
ébresztő gondolatok-
kal köszöntöm a Cari-

tas in Veritate – Sze-

retet és Igazság – tár-
gyában megrendezett 
európai parlamenti 
konferencia minden 
kedves résztvevőjét és előadóját – 
magas egyházi méltóságokat és a 
közös európai ügyeink iránt hitben 
elkötelezett képviselőtársaimat –, 
örömmel értékelve ugyanakkor azt 
az előrelépést, amelyet mai rendez-
vényünk jelent a Lisszaboni Szer-

ződés európai-egyházi párbeszédre 
vonatkozó előírásának az életbelép-
tetése terén.

Az Európai Parlament 2009. janu-
ár 13-án elfogadott Határozata – az 
utóbb hatályba lépett Szerződés 
méltán fontos 17. cikkelyét megelő-
legezve – az EU és az Egyházak, vala-
mint vallási közösségek közötti pár-
beszéd jelentőségét külön is kihang-
súlyozza. Ennek megfelelően az EP 
elnöke arról rendelkezett, hogy az 
EP alelnökei egyikének sajátlagos fe-
lelősségi körébe tartozzon az egyhá-
zi és interkulturális párbeszéd ügye. 

Ennek a különleges felelősség-

nek a tudatában kezdtem el mun-
kámat az EP nemrégen megválasz-

tott alelnökeként; vettem részt idén 
július 19-én az Európai Vallási Veze-
tők hagyományos Találkozóján, és 
kapcsolódom bele abba a munkába, 
melyet az Európai Néppárt Valláskö-
zi Párbeszédért és Kultúraközi Tevé-
kenységért Felelős Munkacsoportja, 
szélesebb körben pedig az Európai 
Közösség Püspöki Konferenciáinak 
Bizottsága (COMECE) és az Európai 
Egyházak Konferenciájának Egyház 
és Társadalom Bizottsága (CEC CSC) 
végez a párbeszéd és az együttmű-
ködés kibontakoztatása érdekében.

José Manuel Barroso elnöknek 
az Európa helyzetéről szóló, múlt hé-
ten elhangzott jelentése alkalmával 
Joseph Daul néppárti frakcióelnök 

hozzászólalásában 
azt hangsúlyozta, 
hogy „az európaiak 
még több Európát 
akarnak”. Erősebb-
nek kell lennünk, 
össze kell fognunk, 
hogy hatékonyab-
bak legyünk és 
előbbre vigyük Eu-
rópát – hangoztat-
ta.

Az ő gondolat-
menetét folytatva, 
úgy érzem, hogy 
ebbe a „még több 
Európába” egyhá-
zaink is szervesen 
beletartoznak. Az 

európai összefogás az egyházak 
részvétele és együttműködése nél-
kül nem lehet teljes.

Örömmel tapasztaljuk, hogy erről 
a kérdésről – az Egyházak és vallási 
közösségek európai partnerségé-

ről – az Unió, az EU döntéshozói, a 
Lisszaboni Szerződést aláíró tagor-
szágok is hasonlóképpen gondol-
koznak.

„Az egyházak fontos társadal-
mi szolgálatot végeznek tagálla-
mainkban. Ha le akarjuk küzdeni a 
szegénységet, elengedhetetlenül 
fontos nagy múltú és széles körű ta-
pasztalataikra építenünk” – jelentet-
te ki Barroso elnök a Vallási Vezetők 
Találkozóján. Jerzy Buzek EP-elnök 
ugyanott és ugyanakkor szintén az 
Egyházak döntő szerepét hangsú-
lyozta. „Tapasztalatuk és tudásuk ta-
lán sohasem volt értékesebb, mint a 
jelenlegi válsághelyzetben” – mon-
dotta a lengyel protestáns európai 
vezető.

Az idézett célkitűzéseknek és el-
gondolásoknak különleges spiritu-

ális dimenziót kölcsönöz a római 
katolikus egyházfő, XVI. Benedek 
Caritas in Veritate című, korszakos 
jelentőségűnek ígérkező encikliká-
ja, melynek hadd idézzük első – be-
vezető – mondatát: „A szeretet az 
igazságban, amelyről Jézus Krisztus 
tanúságot tett földi életével, kivált-
képpen pedig halálával és feltáma-
dásával, minden ember és az egész 
emberiség valódi fejlődésének leg-
főbb hajtóereje.” 

Az enciklika sajátos – egyházi, te-
ológiai – programot kínál világunk-
nak a szeretet és igazság kettős 
egységében, mely az ember és az 
emberiség „valódi fejlődését” céloz-
za. Az igazságban megélt szeretet 
elve és eszménye szerint: a szeretet 
csak az igazság fényében érthető 
meg teljesen, csak az igazság által 
igazolható és gyakorolható. Csak 
ilyenképpen kerülhető el a szeretet 
szentimentalizmusa és annak kóros 
elferdülése. A szeretet és az igazság 
egymásban létele, egymásra utaltsá-
ga éppen olyan fontos, mint a hit és 
az értelem szimbiózisa. Enélkül nem 
beszélhetünk Isten valós jelenlété-
ről a világban, sem valóságos párbe-
szédről, sem keresztény értékeken 
alapuló „jó társadalomról”, sem pe-
dig az ember „teljes/valós” értékű, 
egész létét átfogó fejlődésről (lásd: 
Caritas in Veritate, 4. és 56. pontok). 
A szeretet és igazság viszonylatában 
a pápai irat határozottan – és bibli-
kus értelemben – kiemeli a szeretet 
elsőbbségét, ugyanis: a szeretet 
igazságosságot követel meg, de 
ugyanakkor túl is növi azt, illetve „ki-
teljesíti az adás és megbocsátás logi-
kája” által (lásd: Caritas in Veritate, 6. 
pont). A szeretettel átitatott igazság 
a globalizációs problémák s a válság 
egyetlen hatékony gyógyszere – ál-
lapíthatjuk meg az időszerűség jegy-
ében, a Caritas in Veritate tanítását 
követve (lásd 5. pont).

A múlt század világháborúit, vala-
mint az új század globális válságát és 
próbatételeit megszenvedő Európa 
kiútját és fejlődésének útját keresve, 
hadd lépjünk mi is bizalommal és 
reménységgel a Szeretet és Igazság 
útjára, az isteni Szeretet Törvényét 
követve.

Tőkés László

Caritas in Veritate

„... A szeretet 
és az igazság 
egymásban 

létele, egymás-
ra utaltsága 
éppen olyan 

fontos, mint a 
hit és az érte-

lem szimbiózi-
sa....” 
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Szeptember 16-án, csütörtökön 
az Európai Parlament brüsszeli szék-
helyén „Szerbia tíz év után – úton 

az EU fele” címmel közmeghallga-
tásra került sor, amelyen Bozidar 

Djelic szerb miniszterelnök-helyet-
tes, Stefan Füle bővítési biztos, 
Jelko Kacin, az Európai Parlament 
Szerbia-raportőre vettek részt. A 
meghallgatást Eduard Kukan nép-
párti képviselő, a Délkelet-európai 
EP-delegáció elnöke vezette.

A szerb miniszterelnök-helyettes 
bemutatta a Milosevic-diktatúra bu-
kása utáni tízéves időszakot, országa 
állapotát, illetve beszélt a gazdaság 
fejlesztése és a jogállamiság megszi-
lárdítása érdekében tett kormányza-
ti erőfeszítésekről.

Jelko Kacin raportőr mindamel-
lett, hogy nagyra értékelte az elmúlt 
évtized eredményeit, kritikus han-
gon szólt az igazságszolgáltatásban 
és az állami adminisztrációban ta-
pasztalható korrupcióról, valamint a 
jogállam hiányosságairól.

Az előadások végeztével a hall-
gatóság soraiban ülőknek lehető-
sége nyílt kérdéseket feltenni. Mivel 
Tőkés László EP-alelnök program-
torlódás miatt nem vehetett részt, 
az irodája részéről Szilágyi Zsolt 

kabinetfőnök a szerbiai kisebbségek 
általános helyzetéről tett fel kérdést. 
A kabinetfőnök azt kérdezte, miért 
nem lép fel határozottan a szerb 
kormány a vajdasági magyarveré-
sek tetteseinek megbüntetéséért, 

a vajdasági emberjogi szerveze-
tek ugyanis aggasztó jelentéseket 
küldtek ezekről az elmúlt években. 
Ugyanakkor a „temerini fi úk” esete 
és a velük szembeni méltatlan bá-
násmód azt sugallja: nem pártatlan 
az igazságszolgáltatás és bűnvádi 
kivizsgálások során a hatóságok 
„elnézően” bánnak a szerb tettesek-
kel. Amennyiben az ország valóban 
európai demokráciává akar válni, a 
kisebbségek megfélemlítése elfo-
gadhatatlan.

Válaszában a szerb miniszterel-
nök-helyettes elmondta: a temerini 
fi úkat egy bizonyított bűncselek-
mény alapján ítélték el, és a legfel-
sőbb bíróság sem adott helyt fel-
lebbezésüknek. Egyikük orvosi ke-
zelésben részesült a börtönben, de 
most már az „ő állapota is kielégítő”. 
A vajdasági magyarverések kapcsán 
pedig kijelentette: elszigetelt ese-
tekről van csupán szó, nem lehet je-
lenségről beszélni.

Szilágyi viszontválaszában hang-
súlyozta, hogy egyáltalán nem 
mindegy, miként viselkednek az 
ország hatóságai az etnikai indítta-
tású bűncselekmények kivizsgálása 
során, véleménye szerint sem a ma-
gyarverések, sem az etnikai hátterű 
fenyegetések nem szolgálják Szer-
bia uniós csatlakozását.

2010. szeptember 17. 

„Szerbia tíz év után – úton az EU fele”
Közmeghallgatás az Európai Parlamentben

Afrika–Európa Kihívás

Az Afrika–Európa Kihívás (Afri-
ca–Europe Challenge) Afrikát kör-
behajózó vitorlásverseny-sorozat és 
-körút hivatalos rendkívüli nemzet-
közi sajtótájékoztatójára került sor 
2010. szeptember 16-án Brüsszel-
ben, az Európai Parlamentben. 

A projekt, amelynek védnökei 
között találhatjuk Louis Michel volt 
belgiumi minisztert, az Atlanti–Ka-
ribi–Csendes Óceáni–Európai Unió 
Közös Parlamentjének társelnökét, 
Schmitt Pált, a Magyar Köztársaság 
elnökét, valamint Wossala Györ-

gyöt, az Európai Vitorlás Szövetség 
elnökét, nagy nemzetközi érdeklő-
désre tarthat igényt, hiszen a szer-
vezők, dr. Kondricz Péter, valamint 
Gál József alapítók és projekt-igaz-
gatók közel egy esztendeig tartó, 
komplex program megvalósítását 
tűzték ki célul. 

A sajtóértekezletet Tőkés László 
erdélyi képviselő, az Európai Parla-
ment oktatási, kulturális, vallásügyi 
és sport-ügyekkel megbízott alelnö-
ke nyitotta meg.  Az alelnök a projekt 
nemzetközi fontosságát hangsúlyoz-
ta, amely az Afrikai Unió és az Eu-

rópai Unió – mint egyenrangú felek 
– párbeszédét és együttműködését 
hivatott elősegíteni, a sport lelkesítő 
erejének és eszközeinek igénybevé-
telével. Tudnivaló, hogy az Afrikai 
Unió – az Európai Unió mintájára – 
annak érdekében jött létre, hogy az 
afrikai államok és népek kontinen-
tális közösségét teremtse meg. A 
reá fordított fi gyelem hozzájárulhat 
ahhoz, hogy Afrika megrendítő és 
egyben felemelő üzenete eljusson 
az európai népekhez. Ezt az üze-
netközvetítést segítheti elő a 2011 
januárjától sorra kerülő magyar EU-s 
elnökség, amely prioritásai sorába 
emelheti az afrikai kapcsolatok épí-
tését és támogatását. Az alelnök azt 
is kiemelte, hogy a vitorlásverseny 
és -körút, amely Afrikára hívja fel a 
fi gyelmet, a régi Afrika-járó magya-
rok által reánk hagyott hagyományt 
és örökséget viszi tovább, és hidat 
épít majd a nemzetközi vizek fölött 
a két kontinens között. Beszédében  
a pozitív globalizmus gondolatát 
hangsúlyozta, amely a különböző 
kultúrák szépségének, gazdagságá-
nak bemutatása, egymáshoz való 
közeledése és összekapcsolódása 
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által jövőbemutató és szolidaritás-
erősítő jelentést hordoz a globa-
lizáció jobbára negatív, pejoratív 
értelemben használt fogalmával 
szemben.

A rendkívüli sajtóértekezlet Sch-
mitt Pál levelének felolvasásával 
folytatódott, melyben az elnök tá-
mogatásáról biztosította a szerve-
zőket, és sok sikert kívánt a nagysza-
bású terv életbe léptetéséhez. Majd 
az Afrika–Európa Kihívás alapítói 
mutatták be a projekt célkitűzéseit, 
nehézségeit és szépségeit egyaránt. 
Dr. Kondricz Péter munkaügyi jo-
gász és tanácsadó, valamint Gál 

József , hírneves vitorlás – aki két-
szeresen hajózta körbe a földgolyót, 
előbb Fa Nándorral, a hírneves St. 
Jupát vitorláson, majd feleségével, 
Gál Judittal és fi ával, ifj . Gál József-
fel – kiemelték, hogy tervük szerint 
a program, amely 2011 júniusában 

indul Málta szigetéről és ugyanott 
zárul 2012 májusában, az Afrikai és 
az Európai Unió új típusú, az egyen-
lőségen és a kölcsönös előnyökön 
nyugvó együttműködését erősítheti. 
A sport, a kultúra, valamint a segély-
programok hármas pillérére épülő 
rendezvénysorozat az áthajózott 
két óceán és két tenger vizein kívül 
tizenhárom afrikai állam kikötőit is 
felöleli, ahol a szervezők az afrikai 
és az európai népek és kultúrák kö-
zötti közeledést kívánják szolgálni, 
különféle kulturális rendezvények, 
valamint testvérkapcsolatok építése 
által. 

France Mutombo Tshimuanga, 
az Afrikáért Alapítvány elnöke be-
szédében kiemelte, hogy ez a fontos 
sportesemény-sorozat sokkal több, 
mint egy vitorlásverseny, hiszen a 
projekt keretet biztosít annak, hogy 
a médián keresztül Afrika üzenete 

eljusson a világ minden tájára. Ezen 
üzenet kettősségére is felhívta a 
fi gyelmet, hiszen a kontinens szép-
sége és kulturális gazdagsága mel-
lett az ott létező szociális, politikai, 
gazdasági problémákra is fényt vet. 
A projekt „Távolságok nélküli jövő” 
programja, többek között, ilyen jel-
legű gondok leküzdéséhez nyújt-
hat majd segítséget, hiszen célja az, 
hogy számítástechnikai eszközökkel 
és internetkapcsolatokkal lásson el 
afrikai iskolákat. 

Louis Michel, a projekt védnöke-
ként a kezdeményezés jelentőségét 
hangsúlyozva találóan állapította 
meg, hogy a kultúra a demokrácia 
egyik alappillére, hiszen egymás 
megismerése egymás elismerésé-
hez és tiszteletéhez vezet.  

Brüsszel, 2010. szeptember 16. 

Az EU és Kína közötti kapcsolatok kérdéséről az EP-ben
Az Európai Parlament szeptem-

ber 21-én, délelőtti plenáris ülésén 
vitatta meg a 2010. október 6-án 
sorra kerülő Európai Unió – Kína 
csúcstalálkozóval kapcsolatos kérdé-
seket. A küszöbön álló, magas szintű 
találkozó fontos előrelépésnek szá-
mít ahhoz, a kétoldalú kapcsolatok 
mélypontját jelentő előzményhez 
képest, hogy 2008 végén Kína egy-
oldalúan lemondta a – sorrendben 
– 11. csúcsot, mivel annak idején 
Nicolas Sarkozy francia elnök kész 
volt személyesen találkozni a Dalai 

Lámával. Azóta a kapcsolati válság 
enyhült ugyan – a feleket egymással 
szembeállító problémák és ellenté-
tek viszont továbbra is ugyanazok. 
Ebben az alaphelyzetben készül az 
Unió az október eleji találkozóra. 

A parlamenti vitát megnyitó 
előterjesztésben Karol De Gucht 
EU-kereskedelmi biztos a Kínával 
folytatott kapcsolatok „közös alapja” 
megtalálásának a fontosságát hang-
súlyozta. Elmondta, hogy ennek 
céljából már a csúcstalálkozó idején 
egy közös kulturális fórumra kerül 
sor, a 2011. esztendőt pedig EU-kí-
nai ifj úsági évnek, 2012-őt viszont a 
kultúraközi párbeszéd EU-kínai esz-
tendejének hirdették meg. 

Az EP-frakciók vezérszónokai-
nak felszólalása rendjén Joannis 

Kasoulides néppárti képviselő azt 
hangsúlyozta, hogy Kína rendkívüli 
gazdasági súlya ellenére sem sza-
bad eltekinteni a demokrácia olyan 
fontos értékeitől, mint amilyenek a 
nyílt társadalom, a jogállamiság és 
az emberi jogok. 

Libor Roucek szocialista EP-alel-
nök mindkét fél globális felelőssé-
géről beszélt a világ nagy problé-
máinak a megoldása terén, s ennek 
érdekében stratégiai partnerség ki-
alakítását sürgette.

Niccolo Rinaldi a liberálisok 
képviseletében szintén azon a véle-
ményen volt, hogy az EU-nak és Kí-
nának „szüksége van egymásra” – az 
együttműködés érdekében viszont 
elengedhetetlenül fontos, hogy a kí-
nai fél biztosítsa az alapvető emberi 
jogokat, a szólás- és sajtószabadsá-
got, valamint – egyebek mellett – is-
merje el Tajvánt, és tartsa tisztelet-
ben Tibet ősi kultúráját. 

A politikai csoportok képviselői 
és a felszólaló európai honatyák – 
szinte – pártállástól függetlenül, 
valamennyien a gazdasági, partneri 
kapcsolatok fejlesztésének, vala-
mint az emberi jogok biztosításának 
a fontosságát hangsúlyozták.

Heidi Hautala képviselőnő, az 
Emberi Jogi Bizottság (DROI) elnö-
ke új típusú párbeszéd kialakítását 

szorgalmazta, melynek alapvető jel-
lemzője és feltétele az emberi jogok 
elsőbbsége a gazdasági, kereskedel-
mi érdekekkel szemben. 

Elmar Brok, a Néppárt tekinté-
lyes külpolitikusa stratégiai köve-
telménynek nevezte, hogy az Unió 
„egy hangon beszéljen”, s ennek 
mértéke alatt bírálta a belső meg-
osztottságot. 

Tibet mellett szinte valamennyi 
képviselő felemelte a szavát. 

Tőkés László erdélyi képviselő, 
egy nappal a Dalai Lámával való 
budapesti találkozása után szintén 
kiállott Tibet, valamint az ujgurok 
ügye mellett (lásd mellékelve a fel-
szólalását).

Összegző záróbeszédében Karol 
De Gucht EU-biztos jobbára csupán 
megismételte a hozzászólásokban 
elhangzott legfőbb felvetéseket. A 
Kínával kapcsolatos vita összképe 
azt tükrözte, hogy a valóságban az 
Európai Unió a változatlanul erős 
kínai kommunista diktatúrával, vala-
mint látványosan növekedő gazda-
sági erejével szemben szinte eszköz-
telen és tehetetlen. 

Strasbourg, 2010. szeptember 21. 
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Cigánykérdés, Ökumenikus Imareggeli 
Strasbourgi munkahét

Felszólalás az EU–Kína 

csúcstalálkozó tárgyában 

Amint az köztudott, az Euró-
pai Unió Kína legnagyobb ke-

reskedelmi partnere, és Kína 
támogatásunkat élvezi gaz-
dasági reformjai terén. Mind-
azonáltal nem szabad megfe-
ledkeznünk arról, hogy ezek a 
reformok nem folytatódhatnak 
az emberi jogok tiszteletben 
tartásának „reformja” nélkül.

Európának sikerült szaba-
dulnia a közel ötven éven át 
megszenvedett totalitárius 

kommunista diktatúrától, 
mely az embereket és közös-
ségeket megfosztotta önazo-
nosságuktól, és sok millió élet 
sorsát torzította el. Ennek tu-
datában, a Kínával folytatott 
párbeszéd során, illetve a so-
ron következő csúcstalálkozó 
alkalmával folyamatosan arra 
kell összpontosítanunk, amit 
a kommunista Kína elmulaszt 
megtenni, éspedig: az emberi 

jogok tiszteletére! Nyilatko-
zatainknak erőteljesebben és 
határozottabban kell tükröz-
niük közös álláspontunkat és 
elkötelezettségünket olyan 
kérdésekben, mint: a vallás- 

és sajtószabadság, a nemzeti 

kisebbségek hátrányos meg-

különböztetése, Tibet és az 

ujgurok ügye, a halálbünte-

tés eltörlése. 
Mindezeket szem előtt tart-

va, kérem, hogy az EU és Kína 
közötti kapcsolatok viszonyla-
tában az EU képviselői az ed-
diginél hangsúlyosabb módon 
érvényesítsék az emberi jogi 
szempontokat. 

Strasbourg, 2010. szeptember 
21.

Tőkés László
Az Európai Parlament

alelnöke

1. Az ún. cigánykérdés válto-
zatlanul az Európai Parlament fi -
gyelmének középpontjában állott 
a 2010. szeptember 20–23-istras-
bourgi ülésszak  idején. Rendkívül 
kedvező visszhangra talált annak 
híre, hogy a jövő év elején hivatalba 
lépő magyar EU-Elnökség elsőbbsé-
get élvező ügyként kívánja kezelni 
európai romastratégia kidolgozá-
sát – amiképpen erről maga Orbán 

Viktor miniszterelnök is nyilatkozott 
az Európai Néppárt EP-frakciója által 
rendezett budapesti nyári egyetem 
alkalmával.

A franciaországi kiutasítások kap-
csán az EP romániai néppárti kül-

döttségének 2010. szeptember 21-i 
ülésén is megvitatták a hazai cigány-
ság helyzetét, valamint az ügy euró-
pai vonatkozásait.

Marian-Jean Marinescu, a Nép-
párti Frakció alelnöke bejelentette, 
hogy szeptember végén néppárti 
küldöttség látogat Romániába, a ci-
gányok helyzetét illető helyszíni tá-
jékozódás céljából.

A látogatás célját fi rtató hozzászó-
lásokhoz kapcsolódva Tőkés László 

erdélyi képviselőnk tájékoztatta ro-
mán kollégáit az Országos Cigány 
Önkormányzat pénzgazdálkodása 
ügyében zajló magyarországi kivizs-
gálásokról – egy hasonló vizsgálatot 
tartva szükségesnek Romániában is.

A mai napon egyébként a Nép-
párti Frakció sajtóközleményt tett 
közzé romaügyben, mely Joseph 

Daul elnököt idézi, a következők 
szerint: „A Néppárti Politikai Csoport 
Európa valamennyi kisebbségének 
az integrálására irányuló, közös eu-
rópai megoldások meghatározását 
és végrehajtását sürgeti, hiszen – 
amint ismeretes – a jelenlegi válság 
kóros mélységű problémákat hozott 
a felszínre ezen kisebbségek és or-
szágaik – többi – lakossága viszo-
nyának tekintetében”.

2. Strasbourgban ma reggel ün-
nepélyes keretek között emlékeztek 
meg az Európai Parlament Ökume-

nikus Imareggeli (Ecumenical Pray-
er Breakfast) elnevezésű keresztény 
közössége megalakulásának a 30. 
évfordulójáról.

A hagyományos imareggeliket a 
strasbourgi parlamenti ülésszakok 

alkalmával, havonta egyszer tartják, 
az európai képviselők részvételével 
és igemagyarázatával. A közösség 
jelenlegi vezetője Malcolm Har-

bour brit konzervatív-reformista 
képviselő.

Az évfordulói imareggeli közös-
ségét és alkalmi meghívottait Tunne 

Kelam észt néppárti képviselő kö-
szöntötte. Malcolm Harbour szavait 
követően az imareggeli két alapító-
jának a beszéde, illetve levele hang-
zott el, majd Jose Maria Gil-Robles 

volt EP-elnök tartott beszédet.
Jerzy Buzek – jelenlegi – elnök 

írásbeli üzenetét Tőkés László alel-
nök tolmácsolta. A lengyel evangé-
likus politikus a következő szavakkal 
méltatta a képviselői imaközösséget: 
„Igazán csodálatos, hogy az európai 
képviselők egy csoportja minden 
hónapban azért  gyülekezik össze, 
hogy közösen mondjon imát intéz-
ményünkért. Különlegesen fontos 
tanúságtételt jelent az a körülmény, 
hogy mindez »nyilvános térben«, 
a képviselői vendéglőben történik 
– hogyha fi gyelembe vesszük azt, 
hogy társadalmainkban, sőt a saját 
házunk táján is sokan vannak olya-
nok, akik a vallást kifejezetten ma-
gánügynek tekintik, melyet ki kell 
zárni a nyilvános szférából”.

Tőkés László erdélyi képviselőnk 
a jeles alkalom kapcsán felidézte, 
hogy ezelőtt mintegy harminc esz-
tendővel dési gyülekezetében az 
állami hatóságok rosszallása és zak-
latása  közepette hoztak létre és mű-
ködtettek egy ifj úsági bibliakört. Is-
tennek adott hálát azért, hogy – íme 
– három évtized után országában 
is szabaddá vált a vallás gyakorlása, 
sőt, hat éve, a volt kommunista-ate-
ista országok európai csatlakozása 
óta, keletiek és nyugatiak immár itt, 
az Európai Parlamentben is együtt 
imádkozhatnak.

Az ünnepi ökumenikus imareg-
gelin más történelmi felekezetek 
képviselői is részt vettek és felszó-
laltak – köztük Slavi Binev ortodox 
pap, valamint Piotr Mazurkiewicz, 
az Európai Közösség Püspöki Kon-
ferenciáinak Bizottsága (COMECE) 
brüsszeli főtitkára. 

Strasbourg, 2010. szeptember 22.
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Az Európai Parlament Kulturá-

lis és Oktatási Bizottsága (CULT) 
2010. szeptember 27–28-án tartotta 
soros ülését, Doris Pack néppárti 
képviselőasszony elnökletével. Az 
ún. polgári kezdeményezés eszkö-
zére vonatkozó bizottsági vélemé-
nyezés mellett a következő kérdések 
szerepeltek napirenden: a romák in-
tegrációjának európai uniós straté-
giájáról szóló jelentésre vonatkozó 
eszmecsere; szavazás a közszolgálati 
műsorszolgáltatás digitalizációjával 
kapcsolatos jelentésről, valamint a 
gyermekek szexuális zaklatása, sze-
xuális kizsákmányolása és a gyer-
mekpornográfi a témakörét illető 
véleményezéstervezetről.  A kulturá-
lis bizottság az európai szakoktatás 
kérdéskörével, valamint az európai 
turizmus kulturális vetületeivel is 
foglalkozott, továbbá „A Lisszaboni 
Szerződés és az uniós sportpolitika” 
című tanulmány első olvasatára is 
sor került.

A szeptember 27-i, hétfői ülés 
napirendjén kiemelt helyet foglalt 
el a polgári kezdeményezés kér-
dése, amely az európai kisebbségek, 
ezen belül pedig az erdélyi magyar-
ság szempontjából is különlegesen 
fontos európai politikai eszközként 
szolgálhat a jövőben. Az Európai Bi-
zottság erre vonatkozó javaslatát a 
CULT-bizottság részéről Roza Grafi n 

Von Thun Und Hohenstein képvi-
selőasszony véleményezte. Egyebek 
mellett annak fontosságát hangsú-
lyozta, hogy ez, a jövendőbeli intéz-
ményes eszköz mindenekfelett az 
európai polgárok aktív részvételét 
biztosíthatja és erősítheti az uniós 
szintű politikai életben.

Tőkés László EP-alelnöknek a 
rendelet módosítására vonatkozó 
javaslatai ennek a rendkívül fontos 
eszköznek a hozzáférhetőségét, il-
letve az igénybevételét megkönnyí-
tő eljárási szabályozás egyszerűsíté-
sét tűzték ki célul. Annak érdekében, 
hogy a polgári kezdeményezés egy 
olyan eszközzé válhasson, melynek 
révén az európai polgárok alapszin-
ten tudjanak bekapcsolódni az Euró-
pai Parlament munkájába és hatást 
gyakorolni az európai jogalkotás 
folyamataira – erdélyi képviselőnk 
azt javasolta, hogy az indítványozó 
bizottság tagjainak számát kilencről 

hétre csökkentsék, valamint hogy 
a különböző tagállamokban ösz-
szegyűjtendő aláírások minimális 
száma is alacsonyabb legyen a ren-
delettervezetben szereplő – túlzot-
tan magas – követelménynél. Tőkés 
László azt is javasolta, hogy a kezde-
ményezés érvényességéhez ne az 
Unió tagállamainak egyharmadából 
(am. 9), hanem az egynegyedükből 
(am. 7) származó aláírások legyenek 
elégségesek.

A szeptember 28-i bizottsági ülé-
sen került sor az európai szakoktatás 
és szakképzés kérdésének megvi-
tatására. Doris Pack elnökasszony a 
szakoktatásra vonatkozó Koppen-

hágai Egyezmény rendkívüli fon-
tosságát hangsúlyozta, az e téren 
szükséges minőségi oktatás fejlesz-
tését és a beiskolázási szám növelé-
sét szorgalmazva.

A CULT-bizottság tanácskozásá-
nak második napján különleges fi -
gyelem övezte az európai turizmus 

kérdését. Hella Ranner jelentéste-
vő széles kitekintésű előterjesztése 
nyomán, pártállástól függetlenül, 
valamennyi felszólaló egyetértett 
abban, hogy a 
turizmus elsődle-
ges prioritást ér-
demel a jövendő 
Európájában. Kö-
zösségi támoga-
tása nem csupán 
a kultúra és az 
oktatás, hanem a 
munkaerőpiac és 
a foglalkoztatás 
terén is rendkí-
vüli hozadékkal 
járhat. A képvi-
selők legtöbbje a 
kulturális turiz-

mus fejlesztésére 
helyezte a hang-
súlyt, átfogó uniós politikai keret ki-
építését tartva szükségesnek.

Doris Pack elnökasszony rokon-
szenves szubjektivitással állította 
például az erdélyi szász erődtemplo-
mok turisztikai útvonalát („cultural 
itinerary”) és Nagyszeben – volt – 
európai kulturális főváros esetét.

Ehhez kapcsolódva, Tőkés László 
alelnök sajnálattal állapította meg, 
hogy a jobb sorsra érdemes Erdély-

országot nagyon sokan csak „Dra-

kula földjeként” ismerik és emlege-
tik. Ezzel szemben Erdély és a múlt-
ban a „vasfüggöny” által elszigetelt 
Kelet-Közép-Európa országainak és 
kultúrájának a valós megismerésére 
van szükség – hiszen a megisme-
rés útja az európai integráció és 
az egymástól mesterségesen elvá-
lasztott országok és régiók érdemi 
közeledésének útját is jelenti egy-
ben. Erdélyi képviselőnk a szászföldi 
erődtemplomok láncolata kapcsán a 
székelyföldi „borvíz útját” ajánlotta 
a bizottság fi gyelmébe, és a falutu-

rizmus, valamint a vallási-egyházi 

turizmus fontosságára mutatott 
rá. A nagyváradi Partiumi Keresz-

tény Egyetemen meghonosított 
turisztikai oktatás európai, regioná-
lis megközelítésben végzi ez irányú 
szolgálatát – mondta Tőkés László. 
Végezetül örömmel újságolta, hogy 
másnap, szeptember 29-én a Kultu-
rális Bizottság küldöttsége látogat 
Pécsre, Európa – idei – kulturális fő-
városába.

Szeptember 28-án este, a brüsz-
szeli Notre Dame au Sablon ka-
tedrálisban, az Európai Parlament 

új munkaévének jelké-
pes megnyitásaképpen, 
valamint az idei – má-
sodik félévi – belga EU-
elnökség ünnepélyes 
megjelenítéseképpen 
ünnepi misére került 
sor. A szertartást And-

ré Joseph Leonard 

brüsszeli érsek, André 

Dupuy Európai Unió-
hoz akkreditált apostoli 
nuncius, valamint Piotr 

Mazurkiewicz, a COME-
CE (Európai Közösség 
Püspöki Konferenciái-
nak Bizottsága) főtitkára 
celebrálták. A rendkívüli 

rendezvényen az Európai Bizottsá-
got John Dalli biztos, az Európai 
Parlamentet Tőkés László alelnök, a 
belga EU-elnökséget pedig Steven 

Vanackere külügyminiszter kép-
viselték. A belgiumi uralkodói ház 
képében Fülöp herceg és Mathilde 

hercegnő tisztelte meg jelenlétével 
az évnyitó misét.

Brüsszel, 2010. szeptember 29.

Munka a Kulturális és Oktatási Bizottságban

„... A polgári kez-
deményezés az 
európai kisebb-

ségek, ezen belül 
pedig az erdélyi 

magyarság szem-
pontjából is kü-

lönlegesen fontos 
európai politikai 
eszközként szol-

gálhat....” 
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Az EP Kulturális Bizottsága (CULT) Magyarországon
Az Európai Parlament Kulturális 

és Oktatási Bizottságának (CULT) 
küldöttsége Tőkés László EP-alel-
nök vezetésével Európa kulturális fő-
városába, Pécsre látogat. A frakció-
közi csoport további tagjai: Hannu 

Takula fi nnországi liberális, Emma 

McClarkin brit konzervatív, vala-
mint Piotr Borys lengyel néppárti 
képviselők.

Budapestre érkezésük nyomán, 
2010. szeptember 29-én, az európai 
képviselők a Magyar Országgyűlés 
Kulturális és Sajtóügyi Bizottságá-
nak, valamint Turisztikai és Sportbi-
zottságának a vezető képviselőivel 
folytattak megbeszélést, élükön L. 

Simon László bizottsági elnökkel 
és Hadházy Sándorral, a sportügyi 
bizottság tagjával.

Köszöntő beszédében L. Simon 
László örömének adott kifejezést 
amiatt, hogy a küszöbön álló ma-
gyar EU-elnökség nyitányaként, 
elsőként az európai, illetve magyar 
parlamentek kulturális szakbizottsá-
gai találkoznak egymással, másfelől 
pedig azért, hogy az EP küldöttsé-
gének élén Tőkés László alelnök sze-
mélyében egy határon túli magyar 
képviselőt üdvözölhet. Ennek kap-
csán kiemelt módon szólt a határok 
nélküli magyar összetartozásról, egy 
és oszthatatlan közös kultúránkról, 
valamint a magyar állampolgárság 
határon túli kiterjesztésének nem-
régen elfogadott törvényéről – több 
más, szomszédos ország gyakorlatá-
hoz hasonlóan.

Tőkés László alelnök az EP-kül-
döttség tagjainak bemutatása rend-
jén, a kisebbségi kérdés európai 
rendezése viszonylatában példaként 
említette a fi nnországi svédek auto-
nómiájának biztosítását, valamint a 
Nagy-Britanniában végbemenő, a 
skótok, írek és welsziek korlátozott 
önrendelkezését törvénybe foglaló, 
ún. devolúciós folyamatot. Ugyan-
akkor reményét fejezte ki, hogy a 
2011. évi magyar és lengyel EU-el-
nökségek irányításával a kisebbségi 
jogok rendezése terén komoly elő-
relépés fog bekövetkezni.

A találkozót és a munkaebédet 
követően sajtótájékoztatóra került 
sor, L. Simon László, Emma McClar-
kin és Tőkés László részvételével. Az 
angliai konzervatív képviselőnő az 

európai sportstratégia vonatkozásá-
ban méltatta az új magyar kormány 
sporttámogatási rendszerét. Erdélyi 
képviselőnk a politikai és kultu-

rális „ökuménia” szellemében ér-
tékelte az európai küldöttségjárás, 
illetve a parlamentközi kapcsolat-
tartás fontosságát. A CULT-bizottság 
napirendjén szereplő európai tu-

risztikai stratégia kidolgozásának 
összefüggésében külön is felhívta 
a fi gyelmet a kelet–nyugati, illetve 
a nyugat–keleti irányú turisztikai 
tájékozódás és fejlesztések folyta-
tására, a mindmáig létező „mentális 
vasfüggöny” lebontása érdekében. 
Az ez irányú kölcsönös megismerés 
az „értékek integrációja” révén 
hivatott elősegíteni és kiteljesíteni 
Európa egységesülését – mondotta 
Tőkés László. Személyes adalékként 
meghatódással emlékezett meg ar-
ról, hogy az 1940-es években apai 
nagyapja, néhai Tőkés József mál-
nási lelkipásztor, sepsi esperes itt, az 
Országházban „járt előtte”, az akkori 
felsőház tagjaként.

A magyar Parlament és a Szent 
Korona megtekintése után az EP-
küldöttség Baranya megyébe, Pécs-
re utazott, mely Essennel és Isztam-

bullal együtt földrészünk – egyik – 
idei fővárosa. A küldöttséget Páva 

Zsolt, Pécs polgármestere fogadta, 
aki bemutatta a várost, valamint 
a kulturális főváros programját és 
megvalósításait. Az EP-képviselők az 
elmúlt két napban találkoztak mind-
azokkal, akik részt vettek a Pécs2010 
Európa Kulturális Fővárosa program-

jainak szervezésében, így többek 
között a pécsi Kulturális Bizottság 
képviselőivel, valamint a Pécs2010 
Menedzsmentközpont munkatársa-
ival is. 

A megbeszéléseken Pécs múltjá-
ról, jelenéről, jövőjéről, a kulturális 
főváros-év utáni fejlődés irányairól 
esett szó. Elhangzott: Pécs modell-
értékű város, hiszen köztudomású, 
hogy a baranyai megyeszékhely 
1998-ban elnyerte az UNESCO Vá-
rosok a békéért-díját a balkáni há-
borúk menekültjei iránt tanúsított 
befogadó, toleráns attitűdje miatt, 
és ebben az elismerésben nem kis 
szerepet játszott a kisebbségi kultú-
rák ápolása terén végzett munka is: 
a horvátok, szerbek, németek pél-
dás együttélése az európai kulturális 
sokféleség jegyében valósul meg. 
Tőkés László sommázata szerint 
Pécsett tükröződik kicsiben az, ami 
egész Európa kultúrpolitikája nagy-
ban. Ilyen értelemben teljességgel 
megérdemelt a projektcímként vá-
lasztott „határtalan város” minősítés.

A kisebbségek kérdése a későb-
biek során is többször felvetődött, 
hiszen a déli kulturális övezet egy-
ségesülésének – példának okáért 
Szerbia EU-csatlakozásának – egyik 
sarkalatos kérdése lehet az, aho-
gyan a nemzeti kisebbségek problé-
májához viszonyulnak. Elhangzott: 
a kulturális sokszínűség, illetőleg a 
nemzeti kisebbségek helyzete a ma-
gyar EU-elnökség kiemelt prioritása 
is. Az EP-küldöttség „problémaérzé-
kenységét” már a delegátusok nem-
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zetiségi összetétele is magyarázza: 
jövőre a fi nn Turku lesz a követke-
ző kulturális fővárosok egyike, míg 
az EU-elnökségben a magyarokat a 
lengyelek követik.

Az idén 25 éves kulturális fővá-
ros-program kapcsán felvetődött: 
egyre inkább a felzárkóztatás és 
a fejlesztés határozza meg a kivá-
lasztási szempontokat, hiszen egy 
sikeres lebonyolítás után a kultúra 
húzóágazattá válik, az értékek integ-
rációja révén visszahat a gazdaságra 
is, és meghatározza a város, illetve a 
térség jövőbeli fejlődését. 

Az EP Kulturális Bizottságá-
nak küldöttsége megtekintette a 
Pécs2010 EKF program legfonto-
sabb beruházásait is, így a Kodály 

Központot, a Múzeumok utcáját, 

illetve ellátogattak a Zsolnay Kultu-

rális Negyedbe és a Dél-dunántúli 

Regionális Könyvtár és Tudásköz-

pontba is. 
Az Európai Parlament Kulturális 

és Oktatásügyi Bizottsága továbbá 

találkozott a Komlósi László és Ko-

vács Gábor rektorhelyettesek vezet-
te egyetemi küldöttséggel, akikkel 
az európai felsőoktatás ügyeiről, a 
bolognai folyamatról tanácskoztak. 
A szakpolitikai kérdéseken túlmenő-
en a delegáció tagjai elismerésüket 
fejezték ki amiatt, hogy az európai 
kulturális fővárosok egyetemei már 
felvették a kapcsolatot egymással 
(idén ősszel Pécsett rektori konfe-
renciát szerveznek), és ennek kitel-
jesítéseképpen felmerült a javaslat, 
hogy meg kellene alakítani a kultu-
rális fővárosok szövetségét.

Az európai küldöttséget Villány-

ban, Magyarország újjászülető ma-
gyar borászatának fellegvárában, 
Gere Attila borászati üzemében is 
vendégül látták.

 A bő kétnapos látogatás végén, 
mai napon a delegáció tagjai sajtó-
értekezleten foglalták össze tapasz-
talataikat.

A sajtótájékoztatón Páva Zsolt 
polgármester kijelentette: a két-
napos látogatás azt jelzi, hogy az 
Unió odafi gyel és komolyan veszi az 
„Európa kulturális fővárosa” elneve-
zésű programot. A polgármester el-
mondta: az EP-delegációval többek 
között arról tárgyaltak, hogy egy 
kulturális főváros mint saját prog-
ram miként tud regionális ügyek-
ben szerepet kapni és miként tud 
régiós együttműködésekben vagy 

kapcsolatokban részt venni. Páva 
Zsolt rámutatott: az európai „kép-
zeletbeli koridoroknak” fontos állo-
mása Pécs, továbbá a Pannon EGTC 
gazdasági térségi együttműködés, 
amely három országot ölel magába: 
Magyarországot, Szlovéniát és Hor-
vátországot. A pécsi polgármester 
kiemelte: a kulturális főváros prog-
ramja ugyanakkor Európa politikai 
határain belül élő nemzeti kisebb-
ségek ügyét is érinti, és értékelése 
szerint ilyen vonatkozásban Pécs 
példaértékű város. Mint elmondta, 
Magyarország nagy városai közül 
Pécsett él a legtöbb nemzetiség, 
a helyi horvát, német és cigány ki-
sebbség a város kulturális életében 
komoly szerepet játszik. Páva Zsolt 
zárásképpen kijelentette: szeretnék, 
ha ez a hármas összefüggés – a kul-
túra, a regionális összefüggések és a 
nemzeti kisebbségek ügye – közös 
stratégiák mentén alakulna az Euró-
pai Unión belül.

Tőkés László, az EP-delegáció ve-
zetője kijelentette: Pécs épp olyan 
európai városnak számít a maga 
soknemzetiségű, sokvallású termé-
szetével, mint Temesvár, amely – 
ebből a szempontból – 1989-ben 
„megelőlegezte Európát”. Az erdélyi 
képviselő örömét fejezte ki amiatt, 
hogy Magyarországon a húsz évvel 
ezelőtti rendszerváltozás idén áp-
rilisban folytatódott országos szin-
ten, és abbéli reményének is hangot 
adott, hogy a változás a helyható-
sági választásokon kiteljesedhet. A 
rendszerváltó politikus rámutatott: 
„húsz év után is küszködünk a kom-
munizmus visszahúzó hatásával”, a 
posztszovjet tömb országai – Len-

gyelország, Szlovákia, Bulgária vagy 
Románia – nagyon nehezen tudnak 
kibontakozni a kommunizmus örök-
ségéből. Az EP alelnöke hozzátette: 
Európában is rendszerváltozás fo-
lyik, hiszen ’89 után az Európai Unió 
a bővülés útjára lépett, és ennek a 
részeseiként Európa kulturális fővá-
rosaként Pécs éppen olyan értékes, 
mint Essen. Az európai kulturális fő-
város programjának megvalósításai 
kapcsán Tőkés László rámutatott: a 
hasonló beruházások révén valóban 
visszatérünk a keresztény gyökere-
ken nyugvó Európába, és hozzátet-
te: jó lenne, ha Pécs a déli kulturális 
övezet egyik fővárosaként integráló 
erőt gyakorolhatna a tudás, a kultú-
ra, az egyetemi oktatás és az ökumé-
nia terén.

Piotr Borys bevallása szerint le-
nyűgöző élmény volt a látogatás, ér-
tékelésében Pécs kiválóan felkészült 
arra, hogy képviselje Magyarország, 
sőt Közép- és Kelet-Európa kultúrá-
jának egészét. Külön kiemelte  a ki-
sebbségekkel való együttműködést, 
illetve azt, hogy a pécsiek mennyire 
tiszteletben tartják a kisebbségek 
életét, értékeit, ami, tette hozzá, 
nem mindenhol jellemző Európá-
ban. A lengyel néppárti képviselő 
lényegesnek tartotta kiemelni az 
európai uniós fi nanszírozás, a kohé-
ziós alapok fontosságát, és a magyar 
elnökségre előretekintve, fontosnak 
tartaná, hogy Orbán Viktor minisz-
terelnök képviselje a kohéziós ala-
pok támogatásának a jelenlegi szin-
ten való fenntartását. 

Hannu Takula azon reményének 
adott hangot, hogy igazi sikertör-
ténet lesz a pécsi európai kulturális 

Kulturális főváros
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fővárosi évad, és hogy jövő évben, 
amikor Turku fogja viselni ezt a cí-
met, hasonló sikerekkel fognak büsz-
kélkedni a fi nnek is. A fi nnországi li-
berális politikus kijelentette: élmény 
volt számukra, hogy Tőkés László ve-
zetésével tettek itt látogatást, aki na-
gyon sokat tud a magyar kultúráról, 
a térség történelméről és értékeiről, 
és örömét fejezte ki, hogy az Európai 
Parlamentnek ilyen alelnöke lehet, 
aki – maga is kisebbségi háttérből 
származó képviselő lévén – nagyon 
fontos ügyet, a kisebbségek ügyét is 
képviseli. A fi nn EP-képviselő hozzá-

tette: a kisebbségi probléma az Eu-
rópai Unió számára mindig is hang-
súlyos kérdés volt. Otthoni példával 
élve, Takula elmondta: Finnország-
ban igen jelentős svéd kisebbség él, 
és erre a fi nnek is nagyon büszkék, 
hiszen a kisebbségek és a kulturális 
sokszínűség fontos értéket jelen-
tenek Európában. A fi nn képviselő 
megjegyezte: az európai kulturális 
főváros projektnek az egyik legfon-
tosabb eredménye, hogy Pécs visz-
szakerült Európa térképére.

A sajtótájékoztató után az EP-
küldöttség tagjai találkoztak Orbán 

Viktor magyar miniszterelnökkel, 
aki a helyhatósági választások kam-
pánya keretében kortesútja egyik 
állomásaként érkezett Dunaújváros-
ból Pécsre. A rövid megbeszélésen 
a magyar miniszterelnök az Európai 
Néppárt európai integrációs poli-
tikájáról osztotta meg gondolatait, 
míg az EP Kulturális Bizottságának 
tagjai a magyar EU-elnökségre vo-
natkozó javaslataikat, elképzelései-
ket vetették fel. 

Pécs, 2010. október 1.

A Magyar Néppárti Delegáció 2010. szeptemberi híreiből

Szeptember 7.

A magyar néppárti képviselőcso-
port a mai napon tartott rendes tiszt-
újítása keretében Szájer Józsefet a 
Fidesz EP-delegációjának elnökévé 
választotta. Az elnöki tisztség Schmitt 

Pál hazatérése révén üresedett meg. A 
fi deszes és KDNP-s európai parlamenti 
képviselők delegációvezetőnek Gyürk 

Andrást választották, aki a következő 
tisztújításig látja el a képviselőcsoport 
politikai vezetését és munkájának 
szakmai koordinálását. 

Szeptember 7.

Az európai sajtószabadság téma-
körében késő este megrendezett eu-
rópai parlamenti vitában a szocialista 
vádakra reagálva az Európai Bizottság 
képviselője, Neelie Kroes kijelentette, 
hogy nem lát okot arra, hogy eljárást 
indítson bármely EU-tagállam ellen az 

alapvető jogokhoz tartozó szólás- és 
sajtószabadság megsértése miatt. A 
vitában felszólaló Pelczné Dr. Gáll Il-

dikó fi deszes európai parlamenti kép-
viselő felhívta a szocialisták fi gyelmét, 
hogy a homályos utalások és a sajnál-
kozóan vádló nyilatkozatok komoly 
veszélyeket hordoznak magukban, 
mellyel a szocialisták lejáratják Ma-
gyarországot. 

Szeptember 17.

A neoliberális kísérletezés ideje le-
járt, a piac mindenhatósága és önsza-
bályozása csak elmélet, az állam sze-
repe pedig maga a valóság – mondta 
Orbán Viktor. A miniszterelnök az 
Európai Néppárt budapesti rendezvé-
nyén kifejtette, a különböző spekulatív 
pénzügyi tranzakciók szabályozása 
nemcsak azért szükséges, mert válság 
van, hanem azért is, mert a jövőt csak 
valóságra, valós értékekre lehet építe-
ni az utópiák és spekulációk helyett.

Az Európai Ötletek Hálózata (Eu-
ropean Ideas Network, EIN) 2010-es 
nyári szabadegyetemét Budapest pa-
tinás szállodájában, az Intercontinen-
talban rendezte meg. A konferencia 
középpontjába a gazdasági válság le-
küzdése és a szegénység elleni harc ke-
rült. A többnapos tanácskozás pénteki 
napján felszólalt többek között Jerzy 

Buzek, az Európai Parlament elnöke; 
Alvaro Uribe volt kolumbiai elnök; 
Yves Letreme belga miniszterelnök és 
Orbán Viktor magyar miniszterelnök 
is.

Szeptember 20.

Az Európai Parlament strasbourgi 
plenáris ülésén Jerzy Buzek elnök be-
mutatta a néppárti frakció új magyar 
tagját, Bagó Zoltánt. A mandátum-

igazolást követően a politikus így hi-
vatalosan is megkezdte megbízatását. 
Az újdonsült európai parlamenti kép-
viselő nagy megtiszteltetésnek érzi, 
hogy csatlakozhat a magyar néppárti 
delegációhoz. Az európai parlamenti 
mandátum betöltése Győri Enikő ál-
lamtitkári kinevezése révén vált szük-
ségessé. 

Szeptember 22.

Az Európai Tanács szeptember 
16-i ülésének eredményeiről rende-
zett vitát az Európai Parlament stras-
bourgi plenáris ülésén. Járóka Lívia 
fi deszes európai parlamenti képviselő 
beszédében üdvözölte a magyar kor-
mány múlt heti bejelentését, miszerint 
a magyar soros elnökség legfonto-
sabb feladatának az Európai Roma 
Stratégia kidolgozását tekinti. Járóka 
hozzászólásában egy, az etnikai ho-
vatartozás helyett a gazdasági jel-
lemzőkre összpontosító cselekvési terv 
kidolgozását sürgette. 

Szeptember 28.

Deutsch Tamás európai parlamenti 
képviselő az EP Költségvetési Ellen-
őrzési Bizottsága meghallgatásának 
jelentéstevőjeként átfogó közösségi 
jogalkotási programot javasolt az Eu-
rópai Unió pénzügyi érdekeinek védel-
mében. Mindkét jogszabály az Európai 
Unió és az európai polgárok alapvető 
érdekeit szolgálja, hiszen míg az egyik 
az EU költségvetését megkárosító csa-
lási, pénzmosási és korrupciós ügyek 
ellen kíván hatékonyabb szabályozást 
létrehozni, a másik ezekben az ügyek-
ben a nyomozati munkát könnyítené 
meg. 

fi desz-eu.hu
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Október 2–3. ● Nagyvárad:
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 
elnökségi és választmányi ülése, a 
közéleti és nemzetpolitikai rend-
szerváltozás jegyében
Október 3. ● Nagyvárad:
Sajtótájékoztató – az EMNT kétna-
pos választmányi ülésének kiérté-
kelése
Október 4. ● Kolozsvár:
Szabó Árpád ny. unitárius püspök 
temetése
Október 5–7. ● Brüsszel:
Európai parlamenti munkahét
Október 8. ● Budapest:
Sajtóértekezlet a cigánykérdés tár-
gyában, Balog Zoltán társadalmi 
felzárkóztatás-ügyi államtitkárral. 
A jövő év első felében hivatalba 
lépő magyar EU-Elnökség egyik 
legfőbb feladatának és prioritásá-
nak egy Európai Roma Keretstra-

tégia kidolgozását tartja
Október 11–12. ● Brüsszel:
Európai parlamenti munkahét
Október 12–14. ● Madeira (Por-
tugália):
Az Európai Néppárt kihelyezett 
frakcióülése
Október 15. ● Budapest:
Találkozás Schmitt Pál államelnök-
kel
Schmitt Pál államelnök hivatalá-
ban fogadta Tőkés László erdélyi 
képviselőt, az Európai Parlament 
alelnökét. Ez alkalommal a hétfőn, 
Bukarestben sorra kerülő román-
magyar tárgyalások témakörében 
konzultáltak, valamint a soron 
következő, marosvásárhelyi és 
nagyváradi egyetemlátogatást 
készítették elő.
● Szarvas:
Határmenti pedagógus közössé-
gek interkulturális kompetenciá-
inak erősítése – Zárókonferencia. 
Tőkés László, mint a pályázatban 
részes egyetemünk, a Partiumi Ke-
resztény Egyetem elnöke az euró-
pai pályázati program zárókonfe-
renciáján vett részt, Flóra Gábor, a 
PKE dékánja – a tanácskozás egyik 
előadója – társaságában
Október 16. ● Mezőtelegd: 
Bocskai István-emlékünnepély
A Bocskai-szabadságharc nyitá-
nyát jelentő álmosdi-diószegi 

csata 406. évfordulója alkalmából, 
az újonnan alakult Bocskai István 
Társaság tartott emlékünnepélyt a 
község református templomában, 
Sárkány Viola egyesületi elnök 
kezdeményezésére
● Nagyvárad:
Maghy Zoltán festőművész kiállí-
tása a Királyhágómelléki Reformá-
tus Egyházkerület első emeleti au-
lájában, a Magyar Festészet Napja 
alkalmából, a Partiumi Magyar 
Művelődési Céh szervezésében
Október 18. ● Marosvásárhely
Schmitt Pál, a Magyar Köztársa-
ság elnöke Márton Áron püspök 
tiszteletére Emlékkoncertre hívta 
az erdélyi magyar politikai erőket. 
A koncert után Tőkés László az 
EMNT-delegáció élén találkozott a 
magyar államfővel.
Október 19. ● Nagyvárad:
Egyetemi Jubileumi Ünnepség, 
díszvendég: Schmitt Pál, Magyar-
ország köztársasági elnöke. A ma-
gyar államfő munkaebédet adott 
a történelmi egyházak vezetőinek. 
Délután a kettős jubileumi ünnep-
ségen került sor az egységes erdé-
lyi magyar felsőoktatási stratégia 
létrehozását vállaló Szándéknyilat-
kozat aláírására az erdélyi magyar 
egyetemek: a Sapientia-Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem, illet-
ve a Partiumi Keresztény Egyetem 
vezetői által.
Október 20–21. ● Strasbourg:
Európai parlamenti munkahét

Október 22. ● Nagyvárad: 
Egyházkerületi Választói Közgyű-
lés nyitóistentisztelete
Október 23. ● Nagyvárad:
Nemzeti Ünnep. Koszorúzás az 
1956-os emléktáblánál, a Királyhá-
gómelléki Református Egyházke-
rület Székházában
Október 25–28. ● Brüsszel:
Európai parlamenti munkahét
Október 29. ● Budapest:
Sajtóértekezlet – a Nagyváradi At-
létikai Club centenáriumi ünnep-
ségének meghirdetése ifj . Knézy 
Jenő, Buzánszky Jenő, Tőkés Máté, 
a Partium FC elnöke társaságában
● Találkozó Szili Katalin országy-
gyűlési képviselővel, a Szociális 
Unió és a Kárpát-medencei Ma-
gyar Képviselők Fóruma Állandó 
bizottsága elnökével, független 
országgyűlési képviselővel. Szili 
Katalin tájékoztatást adott a Szo-
ciális Unió létrejöttének okairól és 
körülményeiről, valamint legfőbb 
törekvéseiről.
Október 30. ● Nagyvárad:
Bogdánff y Szilárd vértanú püspök 
boldoggá avatási ünnepsége a ró-
mai katolikus székesegyházban. 
Tőkés László EP-alelnököt elkísér-
te Antal János külügyi és egyház-
ügyi tanácsos
Október 31. ● Nagyvárad-Olaszi:
Ünnepi istentisztelet a Reformáció 
ünnepén. Igehirdetés

Tőkés László októberi eseménynaptára
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Az Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanács (EMNT) Választmányának 
kétnapos ülését tartották Nagyvá-
radon. A tanácskozás végén Tőkés 

László, az EMNT elnöke és Toró T. 

Tibor ügyvezető elnök sajtótájékoz-
tató keretében ismertették a fonto-
sabb napirendi pontokat.

Folytatódjon a rendszerváltozás

Az Európai Parlament erdélyi alel-
nöke, Tőkés László felvezetésképpen 
emlékeztetett: húsz éve kezdődött 
el a rendszerváltozás, amely idén 
áprilisban újabb lendületet kapott 
Magyarországon. Abbéli reményé-
nek adott hangot, hogy az október 
3-án szervezett, magyarországi ön-
kormányzati választások eredmé-
nyeképpen kiteljesedhet az anyaor-
szági folyamat. Magyarország ilyen 
szempontból modellértékű lehet 
Románia számára is, fogalmazott 
az EP-képviselő, értékelése szerint 
mind a román nagypolitikában, 
mind pedig az erdélyi magyar bel-
politikában is szükség volna a vál-
tozásra. Le kell zárnunk a 20. század 
terhes örökségét, a rendszerválto-
zást megakasztó posztkommunista 
átmenet korszakát, és az egyesülő 
Európában végre el kell kezdenünk 
a 21. századot, ki kell építenünk a va-
lódi jogállamiságot és demokráciát. 
Ehhez soha vissza nem térő alkalmat 
jelent az Orbán Viktor miniszterel-
nök által javasolt Nemzeti Együtt-
működés Rendszere, jelentette ki 
Tőkés László. Az EMNT mint a Fi-

desz-KDNP szövetség és az általuk 
felállított kormány stratégiai part-

nere a közéleti és nemzetpolitikai 

rendszerváltozásnak a jegyében 
tartotta kétnapos ülését, minden 
tárgyalt témát ebből a szempontból 
gondoltak végig. A nemzeti együtt-
működésből az EMNT ki akarja ven-
ni a részét, fogalmazott az erdélyi 
képviselő, és ebben a munkában 
mindenkire számítanak – a civil szfé-
rára, az egyházakra, a különböző 
politikai szervezetekre –, aki az ál-
lampolgársági törvény kiterjesztése 
által megvalósítható határok fölötti 
nemzetegyesítés érdekében, ugyan-
akkor a külhoni magyar közösségek 
számára létfontosságú nemzeti au-
tonómiák rendszerének felépítésé-
ért dolgozik.

Új nemzetpolitika

Toró T. Tibor ügyvezető elnök 
röviden beszámolt arról, hogy az 
EMNT elnöksége az új magyar kor-
mány felállása után több ízben is ta-
lálkozott az anyaországi vezetőkkel, 
így többek között Orbán Viktor mi-
niszterelnökkel, Semjén Zsolt nem-
zetpolitikáért felelős miniszterelnök-
helyettessel, Németh Zsolt külügyi 
államtitkárral, Répás Zsuzsannával, 
a Nemzetpolitikai Államtitkárság 
vezetőjével, Ulicsák Szilárddal, a 
határon túli magyar kapcsolatokkal 
összefüggő költségvetési források-
kal foglalkozó miniszteri biztossal, 
valamint Wetzel Tamás miniszteri 
biztossal, aki az állampolgársági tör-
vény végrehajtását felügyeli, illetve 
valamennyi olyan államtitkárral, 
akiknek a munkaköre valamilyen 
formában érinti a külhoni magyar 

közösségek életét is. Ezeknek a talál-
kozóknak a lényege abban állt, fog-
lalta össze Toró, hogy konkretizálták: 
az EMNT milyen formában és milyen 
mértékben tud cselekvő módon 
hozzájárulni a nemzeti együttműkö-
déshez.

Demokráciaközpontok hálózata

Az ügyvezető elnök felhívta a 
fi gyelmet: a magyar nemzetegyesí-
tés folyamatában leginkább infor-
mációkra, ismeretekre, tudásra és 
hálózatépítésre van szükség. Ennek 
jegyében az EMNT olyan regionális 
központok létrehozását kezdemé-
nyezi – az „Unió, Erdéllyel!” jelszó 
szellemében –, amelyek biztosítani 
tudják az információ- és tudáscserét 
a hazai és magyarországi – intézmé-
nyi és személyi – elit, illetve a magyar 
közösség tagjai és csoportjai között. 
A – munkanéven – Demokráciaköz-
pontok hálózata az EMNT Országos 
Elnökségének, illetve regionális tes-
tületeinek felügyelete alatt működik 
majd. Az irodák tevékenységének 
konkrét koordinációját egy központi 
iroda, illetve az azt vezető személy 
végzi. A Demokráciaközpontok alap-
tevékenységi közé Toró a következő-
ket sorolta: többirányú információ-

áramlás biztosítása (pályázati fi gye-
lés, pályázati tanácsadás elősegítése, 
önkormányzati monitoring, tarta-
lomszolgáltatás), Kárpát-medencei 

hálózatépítés (szakmai szervezetek 
összefűzése, interregionális találko-
zók szervezése, kulturális cserekap-
csolatok kiközvetítése, gazdasági 
kapcsolatok építése), tudásbevitel 

és nemzetpolitika (tudásbeviteli 
programok koordinációja, kulturá-
lis menedzsment, „Magyarnak lenni 
jó!”-kampány a 2011-es népszámlá-
lás kapcsán, a magyar identitás vál-
lalásáért) stb. Az irodahálózatot Toró 
bejelentése szerint még ebben az 
évben fel szeretnék állítani.

Tőkés-párt

Újságírói kérdésre az EMNT veze-
tői elmondták: a választmányi ülé-
sen is felvetődött egy új párt alapí-
tásának ötlete. Alapos megfontolás 
után úgy döntöttek, hogy a követ-
kező Országos Közgyűlésen, 2010. 
november 27-én javasolni fogják az 
EMNT küldötteinek egy valóban az 

EMNT

Kétnapos ülést tartott az EMNT Választmánya
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Európai-magyar cigánystratégiáról

autonómia iránt elkötelezett új ma-
gyar párt létrehozását. Ami nem je-
lenti azt, jelezte Toró, hogy az EMNT 
párttá alakulna, hiszen az EMNT-re 
ebben a formában továbbra is szük-
ség van, de a jelenlegi két párt – az 
MPP és az RMDSZ – tevékenységével 
szemben egyre inkább megfogal-
mazódik a választói elégedetlenség 
– egyikük a „jóra való restség”, a má-
sik „a hatalom öncélú akarása” bűné-
be esett –, követlezésképpen igény 
mutatkozik az erdélyi magyarság ér-
dekeit, valamint az autonómiatörek-
véseket nem csupán szóban és kam-
pányalkalmakkor felvállaló politikai 
aktor létrehozására. Toró meglátása 
szerint ez lenne az igazi „Tőkés-párt”, 
ami azt jelenti, hogy a Tőkés László 
által megjelenített és húsz éve kö-
vetkezetesen vállalt értékrend alap-
ján hoznák létre a formációt.  Tőkés 
László – aki egyébként kijelentette, 
hogy az új politikai párt elnökségét 
nem vállalja, mivel ő nem pártkato-
na – az új szerveződés lehetséges 

integráló szerepét emelte ki, mint 
fogalmazott: számítanak minden-
kire, aki önös érdekein túllépve a 
nemzeti autonómiákért és a magyar 
nemzetegyesítésért akar dolgozni. 
Ugyanígy meg fogják keresni annak 
a lehetőségét is, hogy mind az MPP-
vel, mind az RMDSZ-szel, továbbá az 
SZNT-vel és más politikai-közéleti 
szereplővel is megtalálják a közös 
hangot ezen célok elérése érdek-
ében – de ennek a valós összefogás-
nak előfeltétele az erdélyi magyar 
belpolitikán belüli változások érde-
mi véghezvitele. Az EP-alelnök em-
lékeztetett: 2007-ben már eleve egy 
„rendszerváltó csomaggal” érkeztek 
az akkor elkezdődött tárgyalásso-
rozatra, amelynek egyik közbülső 
állomása a 2009-es EP-választáso-
kon megvalósult csonka összefogás, 
illetve az Erdélyi Magyar Egyeztető 
Fórum (EMEF) felállítása volt, ám ezt 
a folyamatot ki kell teljesíteni. Az ösz-
szefogás, az együttműködés tovább-
ra is alapkövetelmény, jelentette ki 

Tőkés László, de nem bármi áron. „A 
nemzetstratégiai prioritásainkból – 
úgymint a háromszintű autonómia, 
a teljes értékű állampolgárság, a ki-
sebbségben élő magyar közösségek 
kollektív jogai – nem engedhetünk” 
– fogalmazta meg újságírói kérdésre 
az „erdélyi nemzeti minimumot” az 
EMNT elnöke.

A kétnapos választmányi ülésen 
továbbá szó esett a magyarországi 
alkotmányozási folyamatról – ennek 
kapcsán egy munkadokumentumot 
fogadtak el –, a MÁÉRT összehívásá-
nak szükségességéről, az integrált 
médiastratégiáról, a támogatáspo-
litika lehetséges új fejezetéről, az 
erdélyi magyar felsőoktatás jelen ál-
lapotáról is. A gazdasági szakbizott-
ság ismertette az erdélyi, kiemelten 
a székelyföldi elképzeléseit, illetve 
a hungarikum-törvény kapcsán a 
„transzszilvanikumok” kérdését is 
felvetették.

Nagyvárad, 2010. október 3.
Az EMNT Sajtószolgálata

2010. október 8-án, pénteken 
Európai-magyar cigánystratégia 
címmel sajtótájékoztatót tartott Tő-

kés László európai parlamenti kép-
viselő, EP-alelnök és Balog Zoltán 
társadalmi felzárkóztatásért felelős 
államtitkár, az európai cigányságot 
érintő kérdések témakörében, Tőkés 
László budapesti irodájában.  A saj-
tótájékoztató Nemes Csaba iroda-
vezető moderálásával zajlott le.

Tőkés László elmondta, hogy „Az 
Európai Parlamentben is több síkon 
és rendkívüli intenzitással zajló köz-
vita a cigánykérdés pártos átpoliti-

zálása által éppenséggel a lényeg-
ről tereli el a fi gyelmet. Miközben a 
több mint tízmilliónyi európai roma 
népesség nyomorából a nevezett 
pártok politikai fegyvert kovácsol-
nak maguknak – ezáltal éppen a 
tartósan válságos helyzet tényleges 
megoldásáról terelik el a fi gyelmet, 
és járulnak hozzá annak elodázásá-
hoz”. Ugyanakkor kihangsúlyozta a 
Társadalmi Felzárkózási és Cigány-
ügyi Tárcaközi Bizottság létrejötté-
nek fontosságát is.

Balog Zoltán a konkrét tervek 
közül az egyházak képviselőivel 

tervezett megállapodást említette 
a kollégiumok létrehozásáról. Az 
államtitkár kiemelte: a szociális el-
látórendszereket úgy kell átalakíta-
ni, hogy a munkavállalást segítsék. 
Hangsúlyos helyen kell szerepeltetni 
a belbiztonság kérdését is – mondta, 
s utalva a franciaországi történések-
re úgy értékelte: azok az emberek 
olyan bűnözők áldozatai, akik má-
sok nyomorából akarnak pénzt csi-
nálni. A kormánypárti politikus na-
gyon fontosnak tartotta a stratégia 
kapcsán a jó gyakorlatok összegyűj-
tését és az értékek bemutatását is, 
különös tekintettel a cigány kultúra 
területére.

Balog hangsúlyozta: az egyházak 
segítsége nélkül nem lehet előrelép-
ni romaügyben. A konkrét elképze-
lések közül az egyházak képviselő-
ivel tervezett keretmegállapodást 
említette kollégiumok létrehozásá-
ról. Ugyanakkor kitért arra is, hogy 
mindenkivel szeretnének együtt-
működni, aki javítani és nem rontani 
szeretne a helyzeten. Mint kifejtette: 
a tapasztalatok szerint azok a prog-
ramok működőképesek, amelyekbe 
az érintetteket is bevonják. Az a cél, 
hogy a romák ott boldoguljanak, 
ahol születtek – fűzte hozzá.
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Nyilatkozat
A romániai és bulgáriai roma be-

vándorlókkal szembeni franciaor-
szági hatósági fellépés az európai 
társadalmi és politikai közvélemény 
fi gyelmének  középpontjába emelte 
a cigánykérdést.

Az európai polgárok mozgássza-
badságára hivatkozó politikai dema-
gógia kezdettől fogva az igenis fon-
tos ügy eltorzulásának, egyoldalú le-
egyszerűsítésének és kisiklatásának 
veszélyével fenyeget.

A szocialista-liberális politikai tá-
bor a cigányok európai helyzetének 
megítélését szélsőséges elfogultság-
gal hajlamos az őket sújtó diszkrimi-
nációra, kirekesztésre és rasszizmus-
ra leszűkíteni, miképpen – példának 
okáért – Göncz Kinga MSZP-s eu-
rópai képviselőnő, aki legutóbb ezt 
nyilatkozta: sok országban „olyan 
gyűlöletbeszédet hallunk, amely a 

65-70 évvel ezelőttire emlékeztet” 
(sic!).

Az Európai Parlamentben is több 
síkon és rendkívüli intenzitással zaj-
ló közvita a cigánykérdés pártos 
átpolitizálása által éppenséggel a 
lényegről tereli el a fi gyelmet. Mi-
közben a több mint tízmilliónyi eu-
rópai roma népesség nyomorából 
a nevezett pártok politikai fegyvert 
kovácsolnak maguknak – ezáltal 
éppen a tartósan válságos helyzet 
tényleges megoldásáról terelik el a 
fi gyelmet, és járulnak hozzá annak 
elodázásához.

Erre nézve igen beszédes annak 
a 120 milliárdnyi forint közpénznek 
a sorsa, melyet – az Állami Számve-
vőszék megalapítása szerint – az el-
múlt nyolc évben, a hangoskodóan 
„cigányvédő” magyarországi poszt-

kommunista rezsim idején térítet-
tek el eredeti rendeltetésétől.

A cigányügy terén eluralkodott 
siralmas helyzetben, az európai 
parlamenti szavazásban felülkere-
kedett, felemás szocialista-liberá-
lis-zöld vétetésű, 2010 szeptemberi 
Közös Állásfoglalással szemben, 
valójában az Európai Néppárt – 
szavazáson alul maradt – álláspontja 
számít irányadónak és jelenti a ki-
utat, amikor is egyértelműen meg-
fogalmazza, hogy „a romák szociális 
és gazdasági kirekesztettsége olyan 
európai probléma, melynek megol-

dása európai stratégiát igényel”.
Az Európai Néppárt múlt hónap-

ban, Budapesten tartott európai 
parlamenti rendezvénye alkalmával 
Orbán Viktor miniszterelnök – nép-
párti alelnök – ugyanebben az érte-
lemben jelentette be, hogy a jövő év 
első felében hivatalba lépő magyar 

EU-Elnökség egyik legfőbb felada-
tának és prioritásának egy Európai 

Roma Keretstratégia kidolgozását 
tartja – melynek folytatására nézve 
egyébként a soron következő len-

gyel EU-Elnökség jelenthet garan-
ciát.

A 2005-, 2006- és 2008-béli, va-
lamint az ellentmondásosra sikerült 
idei cigányügyi EP-helyzetértékelé-
sek és -állásfoglalások jószándékát 
és nagyfokú verbalizmusát követően  
  – valóban – éppen itt volna az ideje 
annak, hogy a cigányság befogadá-
sa és beilleszkedése terén az Unió 
és a tagországok a tettek mezejé-

re lépjenek. Ebbe az irányba mutat 
– egyebek mellett – Járóka Lívia 

néppárti képviselőnőnek a romák 
társadalmi befogadásával kapcsola-
tos uniós stratégiáról szóló – nemré-
gen bemutatott – EP-jelentése, mely 
a magyar EU-Elnökség terveivel, va-
lamint az Európa Tanács és az Eu-

rópai Tanács legjobb törekvéseivel 
összhangban jelzi a kibontakozás 
helyes irányát. 

A tagországok, nevezetesen Ma-

gyarország vagy éppenséggel Ro-

mánia viszonylatában ugyanaz álla-
pítható meg, mint Európa vonatko-
zásában általában. Vagyis: hogyha a 
cigánykérdés közös európai ügynek 
számít – hasonlóképpen magyar 
nemzeti ügynek is minősül egyben. 
Magyarországnak, „a többségnek is 

elemi érdeke a kisebbség felzárkó-
zása” – állapítja meg találóan Balog 

Zoltán társadalmi felzárkóztatásért 
felelős államtitkár.

Közel egy héttel a helyhatósági 
választások után azt mondhatjuk, 
hogy az 1989-ben elkezdődött és az 
idén áprilisban folytatódott rend-

szerváltozás önkormányzati szin-
ten is kiteljesedett. A FIDESZ-KDNP 
pártszövetség győzelmének ugyan-
akkor „a fi deszes romák” is részesei, 
akik a Farkas Flórián cigányügyi mi-
niszteri biztos vezette Lungo Drom 

révén a cigány önkormányzati man-
dátumoknak közel kétharmadát 
szerezték meg. Következésképpen 
elégtétellel állapíthatjuk meg, hogy 
– a nemzetpolitikai rendszerváltozás 
részeként – nemcsak a határon túli 
magyar, hanem a cigánypolitikában 
is gyökeres változás vette – veheti – 
kezdetét. A társadalmi felzárkózásért 
felelős államtitkársággal egyetem-
ben ezeknek a változásoknak válhat 
másik legfőbb letéteményesévé a 
napokban megalakult Társadalmi 

Felzárkózási és Cigányügyi Tárca-

közi Bizottság. Mindezek révén Ma-
gyarország úttörő szerepet vállalhat  
és mintaértékű módon mutathat 
példát a cigányügy terén egész Eu-
rópának.

Méltó és szükséges volna, hogy 
a Roma Integráció – mostani – Évti-
zedében valamint, A Szegénység és 
Társadalmi Kirekesztés Elleni Küzde-
lem Európai Esztendejében új fejezet 
nyíljon a cigányság történetében.

Budapest, 2010. október 8.

Tőkés László
EP-alelnök

Cigánystratégia
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Az Európai Parlament Néppárti 
Frakciója 2010. október 13-15. kö-
zött a Portugáliához tartozó Made-

ira szigetén tartja évenként sorra 
kerülő – idei – kihelyezett frakcióülé-
sét, illetve tanulmányi napjait.

Október 13-án délelőtt Joseph 

Daul frakcióvezető nyitotta meg a 
tanácskozás-sorozatot. Köszönetet 
mondva a vendéglátóknak, a hely 
nevezetességei között IV. Károlyról, 
a Habsburg-ház utolsó uralkodójá-
nak itt található sírjáról is említést 
tett. Továbbá a nyugat-dunántúli bá-
nyaszerencsétlenség miatt együtt-
érzését fejezte ki Magyarország 

iránt, és elismeréssel szólt Orbán 

Viktor miniszterelnökről, az Európai 
Néppárt alelnökéről, a rendkívüli 
próbatételt jelentő válságos helyzet 
leküzdése érdekében végzett fára-
dozásáért. A magyarországi kataszt-
rófa kapcsán arról a felelősségről is 
szólt, melyet az egyesült Európának 
kell hordoznia a kontinens távoli 
térségei – köztük Madeira – iránt, 
megelőlegezve ezáltal a néppárti 
rendezvénysorozat első témakörét, 
melynek címe: „Egy európai civil vé-
delmi erő létrehozása” – a katasztró-
favédelem céljából.

A néppárti összejövetel részt-
vevőit elsőként José Miguel Men-

donça, Madeira Re-
gionális Gyűlésének 
– parlamentjének – el-
nöke üdvözölte. „Szű-
kebb hazájának” szi-
geti régiójáról szólva 
kihangsúlyozta, hogy 
Európa „peremvidé-
keinek” minden más 
országnál és térségnél 
nagyobb szükségük 
van az Unió szolida-

ritására. Szülőföldje 
bemutatása rendjén 
elmondta, hogy tör-
ténetében gyökeres 
változást jelentett az 
az 1976-os portugál 
alkotmány-módosítás, 
mely autonómiával ruházta fel Ma-
deirát. Ami azóta történt, az egy „va-
lóságos sikertörténet” – jelentette ki 
a régióelnök.

Nuno Melo portugál néppárti de-
legáció-vezető, valamint az őt köve-
tő Paulo Rangel, a néppárti frakció 

portugál alelnöke a vendéglátó or-
szág nevében szóltak az egybegyűl-
tekhez. Egyebek mellett mindketten 
az európai szolidaritás fontosságát 
emelték ki, aminek beszédes példa-
esete éppen Madeira, mely az utób-
bi három évtized idején a földrész 
egyik legelmaradottabb peremrégi-
ójából Portugália második legfejlet-
tebb területévé vált. Mindez az eu-
rópai támogatás mellett elsősorban 
az autonómia elnyerésének, nem 
utolsó sorban pedig az ország ku-
darcos szocialista kormányzata elle-
nére is sikeres néppárti önkormány-

zatnak köszönhető 
– állapították meg 
az előadók.

A sort Alberto 

João Jardim, a re-
gionális kormány 
elnöke zárta, aki 
harminckét éves 
kormányzói ta-
pasztalatára való 
hivatkozással ér-
tékelte a politikai 
demokrácia és a re-
gionális autonómia 
hasznosságát. Az 
európai decentrali-
záció szellemében 
a portugáliai szoci-
alista központosító 

politikának is sikerrel ellen tudtak 
állani – jelentette ki a kormányzó. 
Mindemellett „jó madeiraiakként” 
képesek voltak megmaradni „jó por-
tugáloknak” és „jó európaiaknak” 
– zárta beszédét a Robert Schuman-
díj várományosa.

Az ünnepélyes díjátadás előtt az 
időközben megérkezett José Ma-

nuel Barroso, az Európai Bizottság 
– szintén portugál – elnöke tartott 
előadást az Európai Unió általános 
helyzetéről és politikájáról. Hangsú-
lyosan szólt a globális válság és az 
ebből való kilábalás időszerű kérdé-
seiről, a 2020-as európai stratégiáról, 
a kohéziós politikáról, a Lisszaboni 

Szerződés gyakorlatba ültetéséről, 
nem utolsó sorban pedig a perem-
térségek felzárkóztatásáról, valamint 
a természeti és ipari katasztrófák el-
leni védekezésről. Az előtte szólók-
kal egybehangzóan, ő is az európai 
szolidaritás elsődleges voltát húzta 
alá.

A Barosso elnökhöz intézett kér-
dések és hozzászólások rendjén 
Tőkés László EP-alelnök a februári 
madeirai természeti csapás, vala-
mint a jelenlegi magyarországi ipari 
szerencsétlenség kapcsán egyaránt 
az európai szolidaritást méltatta és 
köszönte meg, – Áder János EP-
képviselő idevágó javaslatával ösz-
szhangban – egy közös európai 

katasztrófavédelmi alap felállí-
tását indítványozva. Alberto João 
Jardim kitüntetéséhez gratulálva, 
hazai vonatkozásban is modellér-
tékű példaként értékelte a regio-
nális autonómia szerepét Madeira 
felemelkedésében. Romániában 
még mindig félnek az autonómiá-
tól – mondotta erdélyi képviselőnk 
–, pedig egészen nyilvánvaló, hogy 
a regionális, területi önkormányzat 
éppen olyan eredményesnek bizo-
nyult Madeirán, miként hasonló 

Európai Néppárt

A Néppárti Frakció tanulmányi napjai Madeirán

„... nyilvánvaló, 

hogy a regionális, 

területi önkor-

mányzat éppen 

olyan eredmé-

nyesnek bizo-

nyult Madeirán, 

miként hasonló 

viszonyok között 

a spanyolországi 

Katalóniában...”
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„AZ IGAZNAK EMLÉKEZETE ÁLDOTT”
Főhajtás Toró Tibor emléke előtt 

A történelmi Erdély újkori, Apor Péter-i metamorfózisában a rendkí-
vüli veszteségek miatt érzett fájdalom lesújtó érzésével vettük hírül Toró 

Tibor akadémikus, az erdélyi csillagok világából a mindenség univerzu-
mába emelkedett székely atomfi zikus halálát.

Nagy elődje és ismerve szeretett mintaképe, az Erdély egén üstökösként 
előtte járó Bolyai János nyomdokába lépve, immáron Ő is elköltözött az 
áldott emlékezetű igazak világló Pantheonjába.

Az örökkévalóság fényévekben mérhető – mérhetetlen – magasságá-
ból és a csillagvilágok birodalmának Madách-i hidegéből és sodró súly-
talanságából – földi fogódzókat keresve – azonban hadd kapaszkodjunk 
vissza ide, Transzilvániába, a területileg elvitatott, de létében mégiscsak 
megkérdőjelezhetetlen Magyar és Székely Autonómiába. Azokhoz a gyö-
kerekhez, melyekből kinövekedvén, Toró Tibor is – a Goethe-i metafóra 
értelmében – szárnyra kapott egykor, hogy annak utána szellemi és tudo-
mányos pályája egyetemes magasságába íveljen.

Földi, földrajzi pályafutásának koordinátái: Énlaka, Magyarhermány, 
Kányád, Etéd, Székelyudvarhely, Nagyvárad és Temesvár – amiképpen Ő 
maga kijelölte. Életének útját és útjainak porát taposva haladtunk Vele 
együtt „földi vándorlásának” eddigi pályáján. Most pedig, húsz évvel a te-
mesvári újrakezdés után, az Ígéret Földjének határán, az eltávozó atyák-
kal együtt Őt is méltóképpen elsiratván, örökébe és nyomdokába lépve, 
„az ő bölcsességének lelkével beteljesedve” (5. Móz. 34,9), Isten rendelésé-
nek engedelmeskedve, hadd haladjunk ugyanezen az úton tovább – azon 
a földön, amelyen Isten adta élnünk, és amelyből Ő maga is vétetett.

„Az igaznak emlékezete legyen áldott!” (Zsolt. 10,7)

Nagyvárad, 2010. október 18.

Tőkés László 

viszonyok között a spanyolországi 
Katalóniában, vagy az olaszorszá-
gi Dél-Tirolban. Tőkés László a volt 
kommunista országok leszakadt 
térségei viszonylatában is a szigeti 
térség iránti európai szolidaritás és 
segítségnyújtás mellett szállt síkra, 
hogy Európa megosztottsága és fej-
lődésbeli egyenetlenségei végképp 
felszámolódhassanak.

A Robert Schuman-emlékérmet 
Joseph Daul frakcióelnök nyújtotta 
át Alberto João Jardim kormányfő-
nek. Méltató beszédében „Madeira 
politikai jelképének” nevezte a kariz-
matikus néppárti politikust – aki vá-
laszában ismételten „a Régió, a Haza 
és Európa szolgálatában” kötelezte 
el magát.

A díjátadást követően, a szintén 
jelen lévő Szilágyi Zsolt alelnöki ka-
binetfőnök társaságában Tőkés Lász-
ló személyesen fejezte ki jókíván-
ságait Mendonca kormányzónak, 
ugyanekkor pedig José Manuel So-

ria López Kanári-szigeteki kormány-
zóhelyettessel és Barroso elnökkel is 
találkozott. Az elnököt Magyaror-
szág hatékony megsegítésére kérte. 
A csendes óceáni régiók vezetőivel 
viszont az erdélyi magyarság auto-
nómia-törekvéseit ismertették, és 
a jövendőbeli együttműködésben 
egyeztek meg.

Az ünnepélyes nyitórész folyta-
tásaképpen az európai és a konti-
nensen kívüli katasztrófavédelem-
ről szóló napirenddel folytatódott 
a tanácskozás. A bevezető előadást 
Kristalina Georgieva, az együtt-
működés, a humanitárius segély és 
a válságkezelés ügyében illetékes 
európai biztos tartotta. Az európai 
katasztrófavédelem továbbfejlesz-
tésére, valamint az Európai Bizottság 
és az Európai Parlament, valamint a 
tagországok szorosabb együttmű-
ködésére és közös védelmi rendsze-
rük kiépítésére irányuló előadások 
és megbeszélések zárókövetkezteté-
seit Simon Busuttil máltai néppárti 
képviselő foglalta össze. Egyetértés 
alakult ki egy közös európai ka-
tasztrófavédelmi rendszer kiépítése 
tárgyában, melynek eszmei alapját 
Barroso elnök ekképpen fogalmaz-
ta meg: „Szolidaritás nélkül az Unió 
nem létezhet”.

Madeira/Funchal,
2010. október 13.

Főhajtás
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Schmitt Pál, a Magyar Köztársa-
ság elnöke október 19-én és 20-án 
kétnapos látogatásra érkezett Ro-
mániába. 19-énreggel Marosvásár-
helyen erdélyi magyar egyházfőkkel 
találkozott. A zártkörű munkaregge-
lin a történelmi egyházak szerepét 
méltatta, mondván, hogy kisebb-
ségi sorsban főként ők és lelkészeik 
azok, akik a lelket tartják a határon 
túli magyarságban. A megbeszélés 
során az egyházfők legfőbb gond-
jaikat ismertették az államfővel. „Az 
elnök úr megígérte, hogy tőle telhe-
tően mindent megtesz a romániai 
restitúciós törvény felgyorsítása és 
alkalmazása érdekében. Elmond-
ta, hogy gondjainknak különböző 
fórumokon adott és ad hangot, így 
már Traian Băsescu államfőnek is 
felvetette a témát” – számolt be a 
kolozsvári Krónika című napilapnak 
a találkozóról Kató Béla, az Erdélyi 
Református Egyházkerület püspök-
helyettese.

Az erdélyi egyetemek tovább-
fejlesztése, oktatási kínálatának és 
kutatói bázisának bővítése volt a 
következő kiemelt téma Schmitt Pál 
keddi erdélyi látogatásán; az államfő 
Marosvásárhelyen a Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetemen vett 
részt az ünnepélyes alapkőletételen.

Az EMTE zsúfolásig telt aulájában 
elhangzott beszédében a köztársa-
sági elnök fontosnak tartotta megje-
gyezni, hogy az erdélyi egyetemen a 
tudást magyarul szerzik meg a fi ata-
lok, de úgy vélte: az sem közömbös, 
hogy az ott kapott tudás hogyan 
hasznosul, a diploma segítségével el 
lehet-e helyezkedni, vagyis verseny-
képes tudásról van-e szó.

Dávid László rektor köszöntő-
jében megállapította: egy oktatási 
intézménynek természeténél fogva 
semlegesnek kell lennie, Erdélyben 
egy magyar egyetem mégsem lehet 
teljesen semleges, hiszen állást kell 
foglalnia a nemzeti kérdésekben, 
például az autonómia témájában, 
hiszen az autonómia mértékétől 
nagyban függ az egyetem fi nan-
szírozásának ügye. Megállapította: 
„most megvan a politikai szándék 
arra, hogy ránk is fi gyeljenek”.

Schmitt Pál kétnapos romániai út-
ját Nagyváradon fejezte be kedden 
este. Tőkés László volt református 
püspök, az Európai Parlament alel-
nöke, a Partiumi Keresztény Egye-
tem (PKE) elnöke hívta meg abból 
az alkalomból, hogy 2010-ben ün-
nepelték a húsz éve alapított Su-

lyok István Református Főiskola, 
valamint ennek jogutódja, a tíz éve 
létrehozott Partiumi Keresztény 

Egyetem jubileumát. 
A Nagyvárad-újvárosi templom-

ban megtartott ünnepség a Szózat 
éneklésével kezdődött a Partiumi 
Keresztény Egyetem egyesített ve-
gyes kara és a Michael Haydn ka-
marakórus előadásában, Berkesi 

Sándor, Liszt-díjas karnagy vezény-
letével.

Csűry István, a Királyhágómel-
léki Református Egyházkerület 
püspöke a 121. zsoltár 7-8. verse 
alapján hirdette az igét, majd Pálfi  
József lelkipásztor köszöntötte a 
megjelent egyházi és világi méltó-
ságokat.

Elsőként Tőkés László, a Partiumi 
Keresztény Egyetem elnöke mon-
dott köszöntőt, mely előtt egyper-
ces néma csenddel emlékeztek a 
jelenlévők az elhunyt Toró Tibor 
atomfi zikusra.

Tőkés László, a PKE elnöke kije-
lentette: húsz esztendővel ezelőtt, 
a posztkommunista, nacionalista 

átmenet és a tovább tartó kisebb-
ségi jogfosztás időszakában „négy-
öt magyar összehajolt”, és a Király-
hágómelléki Református Egyház-
kerület létrehozta a Trianon utáni 
első püspökükről, Sulyok Istvánról 
elnevezett Református Főiskolát. 
Tíz évvel később alapították meg (a 
főiskola jogutódaként) a Partiumi 
Keresztény Egyetemet. 

Tőkés László Orbán Viktor sza-
vait idézte, amelyek szerint „az 
anyaországnak súlyos adóssága van 
a határon túl élő magyar nemzettár-
sakkal szemben, 2004. december 5. 
szégyenfoltja tisztításra várt”. Tőkés 
szerint Schmitt Pál marosvásárhelyi 
és nagyváradi látogatása ennek az 
erkölcsi tartozásnak a törlesztését 
szolgálja. Tőkés úgy fogalmazott: a 
köztársasági elnök jelenléte azt is 
elősegíti, hogy a határon túli ma-
gyarok szilárdan megőrizzék hitüket 
és magyarságukat, ne engedjenek 
az „álságos »multikulturalitáshoz« 
hasonló politikai divatok, valamint 
a kisebbségi opportunizmus tet-
szetős és jól jövedelmező látszatai 
kísértéseinek”.  A határok fölötti 
nemzetegyesítés a magyar nemzeti 
integráció politikáját jelenti az euró-
pai integráció egyetemes összefüg-
gésében – fejtette ki Tőkés. Szerinte 
a közösségi jogok biztosítása és az 
autonómia intézménye szintén a 
demokratikus Európa sajátja.

Kettős jubileum

ább t tó ki bb

Kitüntetés az egyetemalapítóknak
Kettős jubileum a Partiumi Keresztény Egyetemen
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„Nekünk súlyos adósságunk hal-
mozódott fel a határon túl élő magyar 
nemzettársaink felé.  2004. december 
5-ének szégyenfoltja tisztításra várt” – 
jelentette ki a Professzorok Batthyány 
Körének  rendezvényén Orbán Viktor 

miniszterelnök, a magyar állam-

polgárság határon túlra való kiter-
jesztéséről szóló törvény elfogadása 
kapcsán.

Kilenc évtizeddel a Trianoni diktá-
tum és hetven esztendővel a II. Bécsi 
döntés után, valamint a közel fél év-
századig tartó nacionál-kommunista 

diktatúra babiloni fogságát követően, 
ugyanennek az adósságnak a törlesz-
tését jelentette a nemzeti összetar-

tozásról szóló törvény kimondása, 
mely által „nyomasztó lelki terhet 
tettünk le a saját és a nemzet válláról” 
– állapította meg „a Nemzet minisz-
terelnöke”.

Tisztelt és Szeretett Schmitt Pál ál-
lamelnök úr!

A sivár december 5-ikék, valamint 
a Kempinski-szállodai cinkos koccint-
gatások és a közmondásos „hétről” 
a valóságos nyolcra kiegészülő „szűk 

esztendők” fájdalmas korszaka után 
joggal érezzük úgy, hogy Őexcellen-
ciád marosvásárhelyi és nagyváradi 
látogatásai ugyanennek a – bibliai ér-
telemben – nagyra nőtt erkölcsi tar-

tozásnak a törlesztését szolgálják.
Szívből köszönjük, hogy testvéri 

módon mellénk álltak!
Örömmel tölt el bennünket, hogy 

legjobb elődei gyakorlatát követve, 
Magyarok XXI. címszó alatt az Elnök 
úr ma délelőtt, a Székelység hagyo-
mányos fővárosában egy nemzetpo-
litikai konferencia-sorozatot indított 
útjára, mely a nemzetpolitikai rend-

szerváltozás jegyében a határon 
túlra szakadt magyar nemzetrészek 
gondját vállalja magára.

A december 5-ikék, a Kempinski-
béli és Cotroceni-i koccintgatások, va-
lamint az őszödi beszédek és a buda-
pesti szemkilövések „szégyenfoltjai” 
mellett Szent László és Bethlen Gá-

bor városának lelkiismeretét – egye-
bek mellett – annak a „szégyenfoltja” 
is terheli, hogy néhány esztendővel 
ezelőtt – Erdélyben egyedüli módon 
– a Hazugság őszödi Bajnoka is láto-
gatást tett és szívélyes fogadtatásban 
részesült, Nagyváradon.

Ezzel együtt az is mélységes szé-
gyenérzettel tölt el bennünket, hogy 
a törvény elfogadását követően a 
romániai magyar közösség két parti-
umi – szilágysági – szenátora, illetve 
képviselője fanyalogva határolódott 
el a magyar állampolgárságtól. Az 
utóbbi – aki szégyenszemre – Egyhá-

A nagyvárad-újvárosi temp-
lomban elhangzott beszédében a 
köztársasági elnök megállapította: 
sokáig pusztán vágy volt, hogy a 
másfél milliós romániai magyar kö-
zösség szülőföldjén, anyanyelvén 
végezhesse felsőfokú tanulmánya-
it. Tíz esztendővel ezelőtt ez a vágy 
valósággá lett, hatalmas történelmi 
hagyományain újjáéledt a partiumi 
és az erdélyi magyar nyelvű felsőok-
tatás. A Partiumban vagy Erdélyben 
nemzedékek féltve őrzött reményé-
ből, elfojtott vágyaiból, meghurcolt 
életéből és bátor kiállásából épül-
hetett fel a magyar oktatás egésze 
– mondta Schmitt Pál. 

Felhívta ugyanakkor a fi gyelmet: 
a romániai magyarság megmaradá-
sának egyik fontos feltétele, hogy 

vonzó legyen számára a szülőföldjén 
folytatott tanulás, úgy kell kialakíta-
ni a szakokat, a képzéseket, hogy a 
végzettek hivatásukat is a szülőföld-
jükön képzeljék el.

„Az anyanyelvű, magas színvona-
lú tudományosság művelése azzal 
a bizakodással tölt el, hogy a nem-
zetnek lesz a jövőben is saját, jól 
képzett, felelősen és önállóan gon-
dolkodó értelmisége” – hangsúlyoz-
ta a magyar államfő, aki szerint az 
egyetemek továbbfejlesztése, okta-
tási kínálatának és kutatói bázisának 
bővítése a romániai magyarság és az 
anyaország közös feladata.

Ezt követően az államfő a Magyar 
Köztársaság Emlékérmével tüntet-
te ki a PKE alapítóit: Tőkés Lászlót, 
Tempfl i Józsefet és Tolnay Istvánt, 

majd Tőkés László adta át Schmitt 
Pálnak az Egyetemi Jubileumi Em-
lékérmet, illetve egy festményt, 
Kristófi  János alkotását. Az ajándé-
kozások sora nem ért véget, ugyanis 
Kovács Zoltán a Királyhágómelléki 
Református Egyházkerület főgond-
noka a Váradi Biblia hasonmás ki-
adását nyújtotta át az államfőnek. 
Az ünnepségen végezetül a Sapien-
tia-EMTE és a Partiumi Keresztény 
Egyetem képviselői aláírták az erdé-
lyi felsőoktatási stratégia megalko-
tásáról szóló szándéknyilatkozatot. 
A jubileumi alkalmat Böcskei Lász-

ló római katolikus megyés püspök 
áldása zárta.

2010. október 20.
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el a magyar állampolgárságtól. Az 
utóbbi – aki szégyenszemre – Egyhá-

Kettős jubileum

Köszöntő beszéd Schmitt Pál államfő nagyváradi látogatása alkalmából
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zunk egyik tisztségviselője is egyben, 
egyenesen azt jelentette ki, hogy ő 
személy szerint nem is tartja indokolt-
nak, hogy a nemzeti állampolgársá-
gért folyamodjon.

Elnök úr! Az Ön mostani jelen-
léte, az éltében-holtában hűséges 
Márton Áron püspök példájának és 
szellemének Ön általi felelevenítése 
együttesen mind azt a célt szolgálják, 
hogy hitünkben és magyarságunk-
ban megálljunk rendületlen, és nem 
engedve az álságos „multikultura-
litáshoz” hasonló politikai divatok, 
valamint a kisebbségi opportunizmus 
tetszetős és jól jövedelmező látsza-
tai kísértéseinek, a Magyar Nemzeti 

Együttműködés Rendszerébe be-
kapcsolódva: rendezzük sorainkat, 
vívjuk ki jogainkat, szerezzük meg 
önrendelkezésünket, és a XX. század 

visszahúzó örökségét leküzdve, végre 
ténylegesen és valóságosan kezdjük el 
a XXI. századot.

A határok fölötti nemzetegye-

sítés a magyar nemzeti integráció 
politikáját jelenti az európai integ-
ráció egyetemes összefüggésében. 
Ezért fáradozunk idehaza – és európai 
parlamenti képviselői, majd alelnöki 
tisztünkben emellett szálltunk síkra 
Brüsszelben és Strasbourgban.

A közösségi jogok és az auto-

nómia intézménye szintén sajátjai a 
demokratikus Európának. Egyébként 
másfél évszázaddal előbb ugyanezért 
küzdöttek a miénkhez 
hasonló kisebbségi 
sorsban élt erdélyi ro-
mán Testvéreink. Ha 
tetszik – hát róluk és 
tőlük vegyünk példát 
mi is…

Apropo! Erdélyi 
románok! A kilencven 
évvel ezelőtti impéri-
umváltozás nyomán 
a tragikus sorsra 
jutott, nagy román 
történész, Nicolae 

Iorga – a mostani 
egyetemi jubileum 
szellemiségéhez szorosan kapcsolódó 
értelemben – ezeket mondotta: „Nem 
azért szereztük meg Erdélyt, hogy má-
sok egyetemeit felszámoljuk, hanem 
hogy létrehozzuk a sajátjainkat”. Is-
merősen csengő szavak… Miként a 
Gyulafehérvári Határozatok azóta 
is papíron maradt pontjai…

Üres ígéretekkel és egymás áltatá-
sával semmire sem megyünk, „Trianon 

sebei” sohasem fognak begyógyulni, 
és az Egyesült Európa „Ígéret-földjé-
re” sem fogunk soha eljutni…

Szívből köszönjük, Elnök úr, hogy 
Kercaszomor, „a legbátrabb falu” / 
„communitas fortissima” és Vatikán-

város, a keresztény világ – egyik – fő-
városa állomásain át, íme hozzánk is 
elérkezett, akik hasonló hittel és bá-
torsággal küzdünk és dolgozunk a vé-

geken, hogy soha többé ne vegyenek 
minket „bozgor”-számba, hanem a 
hontalanság és az idegenség világá-

ból kiemelkedve, végre „honra leljünk 

a hazában”, és visszaérkezzünk Eu-

rópába – ahol házat, hazát, templo-
mot és iskolát építhetünk, javainkkal,  
ingatlanainkkal és intézményeinkkel 
együtt kisajátított életterünket pedig 
végképp visszanyerhetjük. Köszönjük 
és nagyra értékeljük, hogy mindezért 
Bukarestben – másik fővárosunkban 
is – közbenjárt és követséget vállalt.

És végül engedje meg, hogy mai 
együttlétünk tulajdonképpeni tár-
gyára, közös ünneplésünk központi 
eseményére térjek. Húsz esztendővel 
ezelőtt, a posztkommunista, naciona-
lista átmenet és a tovább tartó kisebb-
ségi jogfosztás kilátástalan időszaká-
ban „négy-öt magyar összehajolt”, 
és kihasználva a mégiscsak kedvező 
pillanat opportunitását, a Királyhá-

gómelléki Református Egyházke-

rület nemzeti elkötelezettségének és 
felelősségvállalásának az erejétől tá-
mogatva, létrehozta a Trianon utáni 
első püspökünkről, Sulyok Istvánról 

elnevezett Református Főiskolát. Tíz 
évvel utóbb, az első nemzeti Orbán-
kormány idevágó szándékainak elébe 
menve, történelmi egyházaink test-
véri-ökumenikus támogatásával ala-
pítottuk meg a Partiumi Keresztény 

Egyetemet, mely a vele párhuzamo-
san megalakult Sapientia – Erdélyi 

Magyar Tudományegyetemmel 

együtt éppen ma, az Ön megtiszte-
lő jelenlétében köt meg és ír alá egy 
magyar felsőoktatási stratégia élet-
beléptetését előirányzó közös megál-
lapodást.

Mindezért és az egyetemfejlesztés 
új lehetőségéért Isten után az Elnök 
úrnak, magyar hazánknak és kormá-
nyának mondunk szívbéli köszönetet.

Nagyvárad, 2010. október 19.

 
Tőkés László

EP-alelnök 

meg hogy mai

Kettős jubileum

„... A határok fölötti nemzetegye-

sítés a magyar nemzeti integrá-

ció politikáját jelenti az európai 

integráció egyetemes össze-

függésében. Ezért fáradozunk 

idehaza – és európai parlamenti 

képviselői, majd alelnöki tisz-

tünkben emellett szálltunk síkra 

Brüsszelben és Strasbourgban...”
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
„Minden nemzet a maga nyelvén 

lett tudós..”
Így szól Széchenyi István oly’ sokat 

emlegetett gondolata az anyanyel-
ven művelt tudomány fontosságáról. 
S most én is e gondolattal köszöntöm 
nagy szeretettel a Partiumi Keresz-
tény Egyetem oktatóit és hallgatóit! A 
„maga nyelvén”.

Egy olyan korban, mely napi 
érintkezésre a németet, franciát, tu-
dományra a latint alkalmazta, ez a 
felvetés bizony sokakat meglepett, 
mégis nagy sodrással hozott változá-
sokat a nemzet tudományos, kulturá-
lis életében.

Egy olyan sorsban, melyet a 20. 
század végi Romániában élő magya-
rok éltek, ennél a célnál, a magyar 
nyelvű tudományosságnál, nem is 
volt egyértelműbb. Mégis olyan soká-
ig volt pusztán vágy, hogy egy másfél 
milliós közösség saját nyelvén lehes-
sen tudós: szülőföldjén, anyanyelvén 
végezhesse felsőfokú tanulmányait.

Tíz esztendővel ezelőtt valóság-
gá lett. Hatalmas történelmi hagyo-
mányain újjáéledt a partiumi, és az 
erdélyi magyar nyelvű felsőoktatás.
Nagy tisztesség számomra, hogy ezen 
az évfordulón Önökkel lehetek és át-
élhetem e közösen elvégzett munka 
örömét.

Kedves Barátaim!
Tőkés László, az Európai Parlament 

alelnöke, az Egyetem honlapján ol-
vasható köszöntőjében így ír: „Az élet 
örök törvénye az újrakezdés”.

S bizony, a magyaroknak ezen a 
tájon nem egyszer kellett az életet 
elölről kezdeni, egészen új alapokat 
rakni, átírni mindent, ami rég volt, 
keresni a kapaszkodót. Miközben az 
emberek ezer éve nem mozdultak el a 
helyükről, a határok és a hatalmak oly 
sokszor gyalogoltak át az életükön.

Szerencsés kor ez a mai: már nem 
kell elölről kezdeni, már nem kell a 
romokból indulni. Csak folytatni kell, 
csak tudni kell élni vele. Néha ez bizo-
nyul a legnehezebbnek. Mert méltó-
nak kell lenni a folytatásra. A Partiumi 
Keresztény Egyetem küldetés-nyilat-
kozatában ott van egy szépséges, 
mégis súlyos kitétel: „a magyar nem-
zeti közösséggel szembeni felelősség”.

Itt és mindenütt a világon a szülők 
azzal buzdítják gyermekeiket: fi am, 

magadnak tanulsz. S ez valóban 
így van, a megszerzett tudással ön-
magunkat építjük. Tudni, érezni kell 
azonban minden diplomázni készülő 
fi atalnak, hogy egy 
közösség – családja, 
faluja, városa, s végső 
soron a hazája – biz-
tosítja neki a tanulás 
lehetőségét, ők küldik 
őt az egyetemre. Vég-
ső soron tehát a tudás 
úgy magánvagyon, 
hogy közkincs is egy-
úttal.

Százszorosan igaz 
ez itt, a Partiumban, 
vagy Erdélyben, ahol 
nemzedékek féltve 
őrzött reményéből, 
elfojtott vágyaiból, 
meghurcolt életéből, 
és bátor kiállásából 
épülhetett fel a ma-
gyar oktatás egésze.

Tudom jól, a fi a-
talokat néha nem 
könnyű rávenni, hogy 
becsüljék meg a lehe-
tőségeiket, s éljenek 
velük annak tudatában, mennyi mun-
ka, könny és veríték juttatta el őket 
idáig. Nagyszerű dolog, hogy végül az 
erőfeszítéseket siker koronázta, és a 
Sulyok István Főiskolára épülve végül 
megszülethetett a Partiumi Keresz-
tény Egyetem. Ezzel a határmentén 
élő magyarság új lehetőséget kapott 
saját értelmiségének kinevelésére.

Évszázadokon át az erdélyi, par-
tiumi ifj ak Európa híres egyetemein 
végezték tanulmányaikat. De a jó pe-
regrinusok végül mindig hazatértek. 
Ez a tanulmányút a látásmód kiszéle-
sítése ellenére az ifj akat mindenkor a 
tudásuk otthoni kamatoztatására, az 
anyanyelven való értekezésre sarkall-
ta. Ma már sokkal nehezebb a helyzet. 
A romániai magyarság létének, meg-
maradásának egyik fontos feltétele, 
hogy vonzóvá kell tenni a hazai ta-
nulmányokat. És úgy kell kialakítani 
a szakokat, képzéseket, hogy a vég-
zettek hivatásukat is a szülőföldjükön 
képzeljék el, itt kezdhessék meg.

Ma a Sapientia – Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem után immár má-
sodik helyen érezhetek hatalmas re-
ményt. Ha végignézek a fi atalokon, 

látom az arcukon a várakozást, hogy 
előállhassanak, megmutathassák 
magukat, bizonyíthassák, hogy sokra 
hivatottak, mindenre képesek.

Az anyanyelvű, 
magas színvonalú 
tudományosság mű-
velése azzal a biza-
kodással tölt el, hogy 
a nemzetnek lesz a 
jövőben is saját, jól 
képzett, felelősen és 
önállóan gondolko-
dó értelmisége. Az 
egyetemek továbbfej-
lesztése, oktatási kí-
nálatának és kutatói 
bázisának bővítése a 
romániai magyarság 
és az anyaország kö-
zös feladata!

Amit ma az anya-
országból hoztunk 
Önöknek: az az össze-
fogás élménye, sőt, 
gyakorlati haszna. 
Magyarország idén 
példátlan akarat-
egyesítéssel, azzal az 
elvárással küldte az 

Országgyűlésbe a képviselőket, azzal 
adott megbízást a kormányzó pártok-
nak, hogy legyenek úrrá a széthúzá-
son. Teremtsék meg a magyar nemzet 
határokon átívelő lelki, szellemi, gaz-
dasági újraegyesítését. Meg is tettük, 
amire megbízást kaptunk: az össze-
tartozás napjának megünneplésével 
és különleges eljárásban megszerez-
hető magyar állampolgárság törvé-
nyével készek vagyunk új alapokra 
helyezni a nemzet ügyét.

Hölgyeim és Uraim! 
Kedves Hallgatók!
Nem is olyan rég a Partium sorsa 

igazi határvidék-sors, ütközési zóna-
szerep volt. Az elszakítottságban a 
„közelség, mégis tehetetlenség” bá-
nata fájt legjobban. Ma mindennél 
nagyobb esélyünk van arra, hogy a 
határ ne elválasszon, hanem kapocs 
legyen. Ehhez kívánok Mindannyiuk-
nak nagyon sok büszkeséget, elhiva-
tottságot, s az egyetem szellemiségé-
ből forrásozó erőt! 

Isten áldja Önöket!
Schmitt Pál

a Magyar Köztársaság
elnöke

Kettős jubileum

Schmitt Pál köztársasági elnök ünnepi beszéde

„... a magyaroknak 

ezen a tájon nem 

egyszer kellett az 

életet elölről kez-

deni, egészen új 

alapokat rakni, 

átírni mindent, ami 

rég volt, keresni a 

kapaszkodót. Mi-

közben az emberek 

ezer éve nem moz-

dultak el a helyük-

ről, a határok és a 

hatalmak oly sok-

szor gyalogoltak át 

az életükön...”
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12 dolog, amit megtudtunk az EP októberi plenáris ülésén
Sztrájk Belgiumban és Franciaor-

szágban 

A belgiumi és franciaországi 
sztrájkok ellenére az európai parla-
menti képviselők időben érkeztek a 
plenáris ülésre hétfőn. Megbénult 
a vasúti és légi közlekedés, a fran-
ciaországi benzinkutaknak pedig 
mintegy tíz százaléka üzemanyag-
hiánnyal küzdött. A héten zajló tün-
tetések miatt fennakadások voltak 
továbbá a strasbourgi tömegközle-
kedésben is. Végül azonban minden 
simán ment, és a képviselők tudták 
tartani a plenáris napirendjét. 

Kék szalag kampány

Egy óriás méretű kék szalagot 
avattak fel október 19-én az EP 
strasbourgi épületének udvarán 
Ban Ki-Moon ENSZ-főtitkár, Jerzy 
Buzek EP-elnök, valamint az EP alel-
nökeinek jelenlétében. A képviselők 
az egész üléshét alatt viselték az EP 
szegénység és a társadalmi kire-
kesztés elleni küzdelmét jelképező 
kék szalagot.

Minimáljövedelem a szegénység 

ellen

Az ENSZ szegénység elleni nap-
jához, valamint a szegénység elleni 
európai évhez kapcsolódva elfo-
gadtak a képviselők kedden egy, az 
egész unióban bevezetendő mini-
máljövedelmet javasoló jelentést. 
A képviselők ennek az összegét az 
adott országon belüli átlagjövede-
lem 60 százalékában állapítanák 
meg.

Ban Ki-Moon ENSZ-főtitkár az 

EP-ben

Most először szólalt fel Ban Ki-
Moon ENSZ-főtitkár Strasbourgban. 
Ban Ki-Moon beszédében szólt a 
millenniumi fejlesztési célokkal és 
a szegénység ellen küzdelemmel 
foglalkozó konferencián elhangzot-
takról, a decemberi, cancuni klíma-
csúcs kapcsán az éghajlatváltozás-
ról, valamint a nukleáris fegyverek 
betiltásáról.

Húszhetes teljesen fi zetett szülési 

szabadság?

Az Európai Parlament a szülési 
szabadság minimális időtartamát 14 

hétről 20, száz százalékban fi zetett 
hétre hosszabbítaná meg az egész 
unióban. A képviselők többsége 
támogatta a legalább kéthetes fi ze-
tett apasági szabadság bevezetését 
is. A vita során Edite Estrela (szocia-
lista, portugál) parlamenti témafele-
lős elmondta: „az anyaság már nem 
tekinthető többé betegségnek vagy 
a társadalomra nehezedő tehernek. 
Az anyaság befektetés a jövőnkbe”.

Zöld utat adott a Külügyi Szolgá-

latnak az EP

Az EP szerdán elfogadta a 2010-
es költségvetésnek az Európai Kül-
ügyi Szolgálat (EKSZ) létrehozása 
miatti módosítását, valamint az új 
szervezet személyzeti szabályzatát. 
Jerzy Buzek egy csokor virággal kö-
szöntötte az EU külügyi főképviselő-
jét, Lady Ashtont, azt jelképezendő, 
hogy sikeresen lezárultak az EKSZ-
ről folytatott hosszú tárgyalások.

Refl ektorfényben az emberi jo-

gok

Az EP elnöke üdvözölte, hogy az 
idei Nobel-békedíjat Liu Xiaobo be-
börtönzött kínai ellenzékinek ítél-
ték, ismételten felszólítva Kínát az 
emberi jogi aktivisták szabadon bo-
csátására. A Parlament Szaharov-dí-
ját idén a kubai ellenzéki Guillermo 
Fariñas kapta. 

Európai Valutaalap?

Az Európai Parlament szerdán 
véleményadó jelentéseket fogadott 
el a gazdasági válság utóhatásaival 
kapcsolatban. A képviselők példá-
ul európai valutaalapot hoznának 
létre és európai kötvényeket vezet-
nének be. Az EP szerepet szánna az 
Európai Parlamentnek a nemzeti 
költségvetések ellenőrzésében.

Fizetési késedelem

A vállalatok számára gyakran ko-
moly nehézséget okoz, hogy az áru-
ért, illetve szolgáltatásért kiállított 
számláikat késve fi zetik ki. A képvi-
selők által most elfogadott javaslat 
értelmében harminc nap lenne az 
általánosan kötelező fi zetési határ-
idő mind a magán-, mind az állami 
szektorban.

2011-es költségvetés

Egy olyan szigorúbb 2011-es 
költségvetésről szavaztak október 
20-án az EP-képviselők, amely teret 
engedne a válság leküzdéséhez el-
engedhetetlen kutatásnak, innová-
ciónak, oktatásnak és az új típusú 
energiaforrások felhasználásának.

Félidejéhez ért Buzek 

Jerzy Buzek házelnök 2012 ja-
nuárjában lejáró két és fél éves 
mandátumának félidejéről vont 
mérleget október 20-án az EP-ben. 
A házelnök beszélt többek között 
az európai energiaközösségről, az 
EU külkapcsolatairól és a költség-
vetésről. Emellett szólt a gazdasági 
válság Parlament általi kezeléséről, 
a tagállamok közötti szolidaritás 
szükségességéről, valamint a Parla-
ment megnövekedett hatásköréről. 
Az emberi jogokról szólva Buzek ki-
jelentette: „Tudom, hogy mögöttem 
az emberi jogok 735 védelmezője 
áll, és Önök mögött pedig még 500 
millióan állnak”.

Hamisítás elleni kereskedelmi 

megállapodás

A Parlament napirendre tűzte a 
vitatott új többoldalú hamisítás elle-
ni kereskedelmi megállapodást. Az 
EU és olyan országok, mint például 
az Egyesült Államok, Kanada, Japán, 
Ausztrália és Mexikó között terve-
zett megállapodás célja a szellemi 
tulajdonjogok érvényesítésének 
megerősítése, valamint a hamisí-
tás és a kalózkodás jelensége elleni 
küzdelem. A képviselők azt kérték, 
hogy az EU határain ne végezze-
nek motozást, ne kobozhassanak el 
indoklás nélkül hordozható számí-
tógépeket, mobiltelefonokat, Mp3-
lejátszókat, valamint ne tilthassák le 
senki internet-hozzáférését, ha va-
laki jogszerűtlenül letöltött néhány 
dalt.

www.europarl.europa.eu
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Tőkés László, az Európai Parla-
ment alelnöke a pusztinai csángók 
egy csoportját, valamint a Moldvai 

Csángó-Magyarok Szövetségének 

vezetőit látta vendégül az Európai 
Parlament brüsszeli székhelyén. 
Kedden, 2010. október 26-án többek 
között nyilvános közmeghallgatás 
keretében nyújtottak tájékoztatást a 
csángómagyarság helyzetéről. 

Megnyitóbeszédében Tőkés Lász-
ló EP-alelnök arról a kulturális geno-

cídiumról szólt, amely a világ több 
országában élő kisebbségeket sújtja, 
és amely az egyes közösségek nyelvi 
és kulturális identitásának pusztu-
lásához vezethet. A több évtizedes 
asszimilációs politika következtében 
Romániában a nyelvvesztés tragikus 
méreteket öltött. A csángó-magya-
rok sem a templomban, sem az isko-
lában nem használhatják szabadon 
anyanyelvüket, a hosszú ideje tartó 
elnyomatás az „önkéntes asszimilá-
ció” megjelenéséhez vezetett.

Tytti Isohookana-Asunmaa, 

az Európa Tanács (ET) Parlamenti 
Közgyűlése kulturális bizottságá-
nak volt elnöke az általa 2001-ben 
elkészített 1521/2001-es Jelentésre 
alapozta előadását. A csángók hely-
zetét az Oroszországban élő mari 
közösségéhez hasonlította. Rámu-
tatott: az ET Parlamenti Közgyűlése 
által 2001-ben megszavazott jelen-
tés és ajánlás oktatási, kulturális és 
szociális intézkedéseket szorgalmaz 
a román állam részéről a csángó 
kultúra védelmében. A volt fi nn mi-
niszter kijelentette: amennyiben Ro-
mánia álláspontja nem változik, és 
nem támogatják a csángómagyarok 
megmaradását, akkor kultúrájuk és 
nyelvük kerül végveszélybe. Példa-
ként hozta fel, hogy Finnországban 
a pozitív diszkrimináció elve alapján 
a kisebbségi kultúrák és közösségek 
nagyobb támogatásban részesülnek 
az állam részéről, mint a többség. 
Végezetül hozzátette: az Európai 
Parlamentnek monitorizálnia kell a 
csángók helyzetét, Romániának pe-
dig pozitív hozzáállást kellene tanú-
sítania ebben az ügyben.

 Solomon Adrian, a Moldvai 
Csángó-Magyarok Szövetségének 
elnöke saját életútjának bemuta-
tása révén érzékeltette azt az álla-

mi – többségi – nyomást, amely a 
kiszolgáltatott csángó közösségre 
nehezedik. Mivel a csángók mind 
anyanyelvük, mind pedig vallásuk 
tekintetében különböznek a többsé-
gi román nemzettől, ezért sok szülő 
attól fél, hogy gyermeke egész éle-
tében hátrányos megkülönbözte-
tésben fog részesülni, amennyiben 
ragaszkodik anyanyelvéhez. Ennek 
következtében még az is előfordul, 
hogy sok esetben a nagymama, aki 
alig tud románul, nem tud unokájá-
val értekezni, aki már csupán romá-
nul beszél. Az ET ajánlása alapján a 
tanügyi törvény által adott lehetősé-
gekről a csángó szülőket tájékoztatni 
kellene, sorolta a csángó-magyarok 
vezetője, továbbá a magyar nyelvű 
misét ne csak a vendégcsoportok 
látogatásakor engedélyezzék, és a 
népszámlálás lebonyolításába a civil 
szervezeteket is be kellene vonni.

A soron következő előadó bemu-
tatása előtt Szilágyi Zsolt moderá-
tor, Tőkés László kabinetfőnöke, aki 
több évig volt a csángók megbízott 
romániai parlamenti képviselője, 
arról szólt, hogy a félelem légköre 
a mai napig sem szűnt meg Csán-
góföldön. Az elmúlt években voltak 
olyan papok, aki „az ördög nyelvé-
nek” nevezték a magyart, a magyar 
nyelv oktatását igénylő szülők gye-
rekeit pedig több helyen nyilváno-
san megalázták. Hegyeli Attilát, a 
csángó oktatási program vezetőjét 

nem egy esetben névtelen levélben 
fenyegették meg és próbálták meg-
félemlíteni. Néhány évvel ezelőtt a 
bákói tanfelügyelőt és prefektust 
még arról kellett győzködni, hogy 
tartsák, illetve tartassák be a tanügyi 
törvény előírásait a magyar nyelv fa-
kultatív oktatása tekintetében.

Hegyeli Attila, az MCSMSZ okta-
tási alelnöke, aki mintegy tíz éve ve-
zeti az oktatási programot, elmond-
ta: „szerencsésnek” mondhatják ma-
gukat, ugyanis a Bákó Megyei Tan-
felügyelőség által 2000-ben indított, 
szervezetük bírósági felszámolását 
célzó keresetnek 2003-ban a brassói 
bíróság nem adott helyt, az oktatá-
si programot ennek köszönhetően 
folytathatták. Jelenleg 992 gyermek 
vesz részt ebben a programban, eb-
ből félszázan nem az iskolák épület-
ében, a hivatalos tanórák után, ha-
nem magánlakásokban, közösségi 
házakban tanulhatnak heti három 
órában magyarul. Felméréseik sze-
rint kellő támogatás biztosításával 
további 7500 magyarul tudó gyer-
mek vehetne részt a magyar nyelv 
elsajátítását célzó programban. A 
csángó falvak lakosai megtanultak 
együtt élni a környező falvak román 
lakosságával, emelte ki Hegyeli, a 
csángó-magyarok mindenkor tole-
ranciáról tettek tanúbizonyságot, 
nem keresik a konfl iktust, ellenben 
az állami intézményektől is elvárnák 
a toleráns hozzáállást.

Csángók

A csángó ügy közös európai ügy

nem egy esetben névtelen levélben
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A pusztinai Nyisztor Ilona, aki a 
szervezet kulturális alelnöki tisztsé-
gét is ellátja, a pusztinai közösségi 
házban végzett munkájáról szólt. 
„Tanítsuk vissza énekeinket, nyel-
vünket” – fogalmazta meg lelkesült 
beszédében.

A hozzászólások rendjén Gál 

Kinga néppárti európai parlamenti 
képviselő, a Kisebbségi Frakcióközi 
Munkacsoport elnöke az általa ve-
zetett szakmai testület üdvözletét 
tolmácsolta. Kiemelte az Európa 
Tanács idézett Ajánlásának fontos-
ságát, annak pozitív hatásait. Mint 
mondta, az EU-nak át kellene vennie 
az ET vonatkozó dokumentumait, 
ugyanis pozitív hatásuk bizonyított 
már. A megfélemlítésnek, meghur-
coltatásnak nincs helye Európában, 
a magyar nyelvű mise és oktatás ter-
mészetes igények a 21. században – 
hangsúlyozta.

Victor Boştinaru román szoci-
alista képviselő hozzászólásában 
azt hangoztatta, hogy a problémát 
nem Brüsszelben, hanem Bukarest-
ben kell megoldani, és feltette a 
kérdést: a csángó-magyarok miért 
nem fordulnak az RMDSZ miniszte-
reihez? Ha pedig a kormánykoalí-
cióban részt vevő RMDSZ nem tud 
megoldást találni, akkor lépjenek 
ki a kormányból, ironizált a jelenleg 
ellenzékben lévő román párt képvi-
selője. A posztkommunista utódpárt 
prominense ezek után egy francia 
történésznek „a moldvai katolikus 
kisebbségről” írott könyvét reklá-
mozta, amelyből néhány példányt át 
is adott az előadóknak és a hallgató-
ságban ülőknek.

Tőkés László zárszavában európai 
védelmet sürgetett a csángó-ma-
gyarok érdekében. Elmondta, hogy 
a csángók közül a korábbi 250 ezer-
rel szemben ma már csak mintegy 
50 ezren beszélik a nyelvet, a gaz-
dasági nyomor következtében pe-
dig a fi atalság menekül a térségből, 
a férfi ak pedig külföldön vállalnak 
munkát. Hozzátette, hogy az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács elkötelez-
te magát a csángómentés mellett. 
Újságíróknak az EP-alelnök arról is 
beszélt: személyes véleménye sze-
rint alig érzékelhető, hogy már van 
alapjogi biztosa az Uniónak. Olyan 
monitorozást, felülvizsgálati mód-
szereket szorgalmazott, amelyek 
mellett „nem ülhetnek páholyban a 
nyilvánvaló törvény- és jogsértők”.

Tőkés László beszédét mellékel-
jük.

Közmeghallgatás az Európai

Parlamentben

A csángók – egy veszélyeztetett ki-
sebbség Európában

Megnyitó- és köszöntőbeszéd

Megrázó hírek olvashatók ar-
ról, hogy évenként több tucatnyi 
nyelv, kivesző nyelveket beszélő 
népcsoport pusztul ki a világon. E 
közösségek utolsó tagjai halálukkal 
anyanyelvüket is a sírba viszik. Drá-
mai esetük sokkoló erővel irányítja 
fi gyelmünket a kisebbségi közössé-
gek mostoha sorsára, a kevesek által 
beszélt nyelvek vagy a saját állam-
mal nem rendelkező népek tragikus 
helyzetére, sajátos problémáira.

Az etnikai és vallási kisebbsé-
gek sorvadásának és pusztulásának 
egyik leggyakoribb okozója a kul-

turális genocídium, melynek min-
denekelőtt a kollektív dimenziójára 
kell rámutatnunk. Ebben a megkö-
zelítésben a nemzetközi téren álta-
lános, valamint az Európai Unióban 
is szinte kizárólagos módon haszná-
latos – egyéni – emberi jogok még-
oly következetes érvényesítése sem 
célravezető. A közösségi létükben 
veszélyeztetett embercsoportok-
nak valójában egyedül a kollektív 

jogok biztosítása jelenthetne haté-
kony védelmet. Éppen ezért az euró-
pai kisebbségvédelemnek ebbe az 
irányba kellene haladnia és tovább-
fejlődnie.

A puszta megmaradásukban 
fenyegetett moldvai csángó-ma-

gyaroknak is kizárólag ez a fajta 
kisebbségpolitika nyújthatna esélyt 
a túlélésre. Ez a, Románia Kárpá-
tokon-túli, keleti részén élő, római 
katolikus közösség a több évszáza-
da reá nehezedő asszimilációs nyo-
másnak, nem utolsósorban pedig a 
Ceaușescu-diktatúra által állampoli-
tikai rangra emelt, ún. homogenizá-

ciós politikának tulajdoníthatóan 
mára már a teljes identitásvesztés 
határára került.

Az Európai Parlament épületében 
különleges szeretettel üdvözlöm 
Pusztina település küldötteit, akik 
még ahhoz az ötven-hatvan ezernyi 
csángó-magyarsághoz tartoznak, 
amely az időközben elrománosított, 
mintegy kétszázezer csángó testvé-
rükkel szemben – katolikus hitükkel 
együtt – ősi nyelvüket is mindmáig 
megőrizték.

Soraikban külön is köszöntöm 
jeles szellemi és polgári vezetőiket 
– mai előadóinkat –, nevezetesen 
Solomon Adrián elnököt, a Mold-
vai Csángó-Magyarok Szövetsé-
gének vezetőjét, Nyisztor Ilona 

énekművészt, a Szövetség kulturális 
alelnökét, valamint Hegyeli Attila 

székelyföldi tanárt, a kiváló csángó-
mentő oktatási program – és iskolai 
rendszer – irányítóját. Az ügy iránt 
elkötelezett előadóink között nagy 
megbecsüléssel fogadhatjuk kö-
rünkben továbbá Tytti Isohookana-

Asunmaa volt fi nnországi miniszter 
asszonyt, az Európa Tanács egykori 
jelentéstévőjét, akinek döntő szere-
pe volt abban, hogy közel tíz évvel 
ezelőtt az ET Parlamenti Közgyűlése 

Csángók

k l b

irányba kellene haladnia és tová
fejlődnie.

A puszta megmaradásuk
f ld i á ó
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határozatban fogadta el 1521/2001. 
számú Ajánlását (Recomandation 
1521/2001) a moldvai csángók ki-
sebbségi jogainak védelmében, va-
lamint közösségi önazonosságának 
megőrzése érdekében. A fi nn poli-
tikusnő az idők folyamán hasonló 
módon lépett fel az uráli kultúrák, 
illetve az oroszországi fi nnugor kö-

zösségek – példának okáért a marik 
– védelmében.

Odahaza, az Erdélyi Magyar Nem-
zeti Tanács, ideát pedig, az Európai 
Parlament keretében az erdélyi ma-
gyarság és Székelyföld autonómiájá-
val együtt, kezdettől fogva a csángó-
magyarok közösségi jogai mellett is 
következetesen kiállunk – nem fe-
ledkezve meg ugyanakkor más ve-
szélyeztetett népcsoportok, köztük 
a puszta létjogukban megkérdője-
lezett szerbiai románok („vlahok”), 
valamint a görögországi makedó-

nok tarthatatlan helyzetéről.
 A csángók erőltetett asszimilá-

ciója enyhült formában ugyan, de 
mindmáig tovább folytatódik. Haló 
poraiban maga a nacionálkommu-
nista diktátor, Nicolae Ceaușescu 

is elégedett lehetne a dolgok jelen-
legi állásával. A nagy erdélyi költő, 
Reményik Sándor modell-értékű 
versét felidézve: a moldvai csángók 
templomaikban nem használhatják 
anyanyelvüket, és magyar iskoláik 
sincsenek – márpedig a templom és 
iskola, hagyományos módon, egy 
nemzeti közösség identitásának a 
legfőbb tartópillérei. A román egy-
házpolitika és oktatásügy továbbra 
is valóságos nacionalista „kurzust” 

folytat a beolvasztásra ítélt csángók 
anyanyelve és kultúrája ellen.

Manapság Európa-szerte, sőt 
világviszonylatban kitüntetett el-
sőbbséget élvez a 
természetvédelem. 
Méltó volna, hogy 
a fl órához és a fau-

nához hasonlóan a 
humán szférának 

– ennek részeként 
pedig a közösségi 
emberi jogok, illet-
ve a veszélyeztetett 
kisebbségek védel-
mének – is kellő 
fi gyelmet szentel-
jenek.

Az is tarthatat-
lan, hogy miközben 
az Európai Unión 

kívüli, ún. harmadik 
országok viszony-
latában az emberi, 
a nyelvi és a vallá-
si jogok kérdése 
abszolút prioritás-
nak számít – ezzel 
szemben viszont 
saját tagországai 
hasonló problémái-
ra alig vannak meg-
felelő eszközei, és a diszkriminatív 
szlovákiai államnyelvtörvény vagy 
saját pusztuló kisebbségei esetében 
az Európai Közösség szinte tehetet-
len. Az Európa Tanács kisebbségvé-
delmi mintáit követve és joganyagát 
átvéve, ezen a téren is mihamarabb 
meg kellene keresnünk a megoldást. 
Ebben a tekintetben a bécsi Alapjo-

gi Ügynökséget biztató kezdetnek 
tarthatjuk.

A cigányság helyzete kapcsán azt 
is látnunk kell, hogy a mélyszegény-

ség nem csu-
pán egy adott 
népcsopor t 
vagy etnikum 
k izárólagos 
„kiváltsága”. 
A moldvai 
csángók régi-
ójának és te-
lepüléseinek 
mérhetetlen 
elszegénye-
dése, ennek 
következté -
ben pedig a 
csángó fér-
fi ak masszív 
kiáramlása és 
nyugati mun-
k a v á l l a l á s a 
ugyanebbe a 
jelenségkör-
be tartozik. 
Éppen ezért 
a közös Euró-
pa irántuk is 
kiemelt fele-
lősséggel tar-

tozik. Ebben a gondolatmenetben: a 
romániai csángók ügye nem csupán 
emberi jogi és kisebbségvédelmi, 
hanem gazdasági szempontból is 
közös európai ügynek számít – és 
éppen ezért, szokványos formaliz-
mussal nem utalható az illetékes 
tagország, vagyis Románia kizáróla-
gos hatáskörébe.

Az ilyenkor szokásos jókívánsá-
gok mellett – az 1956-os évforduló 
jegyében – hadd zárjam megnyi-
tóbeszédemet a jeles sportember, 
Schirilla György „hitvallásával”, aki 
a magyar szabadságharc tiszteletére 
idén az annak helyszínei közötti pá-
lyát futotta be, annak előtte pedig a 
római pápához gyalogolt el:

„Imádkozz úgy, mintha minden 
Istenen múlna,

  s cselekedj úgy, mintha minden 
rajtad állana!”

Ezzel a nemes hittel és áldozatos-
sággal imádkozzunk és cseleked-
jünk csángó Testvéreinkért és a világ 
elnyomottaiért!

 
Tőkés László 

EP-alelnök

Csángók

„...Az etnikai és vallási ki-

sebbségek sorvadásának és 

pusztulásának egyik leggya-

koribb okozója a kulturális 

genocídium, melynek minde-

nekelőtt a kollektív dimenzió-

jára kell rámutatnunk. Ebben 

a megközelítésben a nemzet-

közi téren általános, valamint 

az Európai Unióban is szinte 

kizárólagos módon haszná-

latos – egyéni – emberi jogok 

mégoly következetes érvé-

nyesítése sem célravezető. A 

közösségi létükben veszélyez-

tetett embercsoportoknak 

valójában egyedül a kollektív 

jogok biztosítása jelenthetne 

hatékony védelmet. ...”



32

dEPutáció

Tőkés László, az Európai Parla-
ment alelnöke és a Fidesz-Magyar 
Polgári Szövetség Európai Parlamen-
ti Képviselőcsoportja szervezésében, 
október 26-án került sor Brüsszelben 
az 1956-os forradalom 54. évfordu-
lója alkalmából rendezett megem-
lékezésre. A rendezvényen beszé-
det mondott Tőkés László, valamint 
Gyürk András, a Fidesz Európai Par-
lamenti Képviselőcsoportjának dele-
gációvezetője. 

A megemlékezésre, mely a Ma-
gyar Hullám Közéleti és Kulturális 
Társaság, valamint a Brüsszeli Ma-
gyar Kulturális Intézet támogatásá-
val jött létre, az Európai Parlament 
Antall József épületében került sor. 
Az egybegyűlteket és az erdélyi ven-
dégeket Gyürk András magyar nép-
párti delegációvezető köszöntötte. 

Tőkés László beszédében kiemel-
te, hogy míg 2006-ban a megemlé-
kezést a budapesti atrocitások elle-

hetetlenítették, 2010-ben, 54 évvel 
a forradalom után végre békében, 
az ünnep igazi szellemében emlé-
kezhetünk. Az Európai Parlament 
alelnöke kifejezte azon meggyőző-
dését, hogy bár az elmúlt időszak 
poszt-kommunista kormányai mind 
az 1956-os, mind pedig az 1989-

es romániai forradalmat „ellopták”, 
ezeket utóbb sikerülni fog „vissza-
vennünk”.

Tőkés László ugyanakkor rámuta-
tott a magyarországi-erdélyi közös 

ünneplés mélyebb hátterére, ne-
vezetesen arra a körülményre, hogy 
az 1956-os forradalom vérbefojtása 
miként terjedt ki a határon túli ma-
gyarságra. A korabeli román kom-
munista hatalom mondvacsinált 
vádak alapján az erdélyi magyarokat 
is „példásan” megbüntette: kirakat-
perek, kivégzések sorozatára került 
sor, amelyeknek áldozatai között ro-
mán nemzetiségűek is voltak. A volt 
temesvári lelkipásztor kihangsúlyoz-
ta, hogy a kommunista bűntettek és 
megtorlások valamennyi áldozatá-
nak igazságot kell szolgáltatni.

A brüsszeli megemlékezést 
Nyisztor Ilona csángó-magyar nép-
dalénekes, a csángó Pusztinai Ha-
gyományőrző Csoport, valamint a 
csíkszeredai Heveder Együttes mű-
sora színesítette.

fi desz-eu.hu

A polgári kezdeményezésről
Október 27-én Brüsszelben az 

Európai Parlament Kulturális és Ok-
tatási Bizottsága (CULT) az Európai 
Bizottság Polgári Kezdeményezés-

re vonatkozó javaslatáról készített 
véleményezésre vonatkozóan sza-
vazott. A CULT-bizottság részéről a 
javaslatot Roza Grafi n Von Thun 

Und Hohenstein képviselőasszony 
véleményezte, majd a Bizottság tag-
jainak módosító javaslatai nyomán 
elkészült a dokumentum végső vál-
tozata. 

Tőkés László erdélyi képviselő, 
EP-alelnök módosító javaslatai ezen 
rendkívül fontos európai politikai 
eszköz hozzáférhetőségét és az el-
járás egyszerűsítését tűzték ki célul. 
A Bizottság eredeti javaslata szerint 

Polgári Kezdeményezést kilenc tag-
állam kilenc polgára indítványozhat, 
és a Kezdeményezés sikeréhez a tag-
államok (27) egyharmadából, azaz 
kilenc országból kell az egymillió 
aláírást összegyűjteni. Képviselőnk 
javaslata alapján a CULT-bizottság 
az indítványozó polgárok számát ki-
lencről hétre csökkentette, és ehhez 
hasonlóan a részes tagállamok szá-
mát is. Ennek megfelelően egy érvé-
nyes kezdeményezéshez hét ország-
ból kell majd begyűjteni a szükséges 
egymillió aláírást. Hasonlóképpen 
annak a módosító javaslatnak is 
helyt adtak, hogy az adott kezde-
ményezést aláírásukkal támogatni 
óhajtó polgárok minimális életkora 
a 16. életév legyen.

A polgári kezdeményezést – az 
aláírások összegyűjtését és tagálla-
mok általi megvizsgálását követően 
– a Bizottsághoz kell benyújtani. A 
Bizottságnak ettől számítva három 
hónapon belül kell megvizsgálnia a 
polgárok által benyújtott kérelmet. 
Ez idő alatt a Bizottság meghall-
gatja a szervezőket, akik lehetősé-
get kapnak arra is, hogy az Európai 
Parlamentben szervezett nyilvános 
ülésen ismertessék kezdeményezé-
seiket. A Bizottság ezután nyilvános 
dokumentumban ismerteti indo-
kolással ellátott következtetéseit a 
kezdeményezésről és az esetleges 
további eljárásról.

Brüsszel, 2010. október 28. 

1956

Brüsszeli megemlékezés az 1956-os forradalomról

Tőkés László az Európai Parla A megemlékezésre m


