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Az Autonómia Tanács a köztársasági elnöknél
Schmitt Pál köztársasági elnök 

2011. október 21-én, pénteken a 
Sándor-palotában fogadta a Kár-
pát-Medencei Magyar Autonómia 
Tanács (KMAT) tagjait.

A 2004-ben alakult, a külhoni 
magyar nemzetrészek autonómi-
ája iránt elkötelezett politikai szer-
vezeteket tömörítő autonómiata-
nács tagjai az esemény rangjának 
megfelelően – egy szervezet, az 
RMDSZ kivételével – elnöki szinten 
képviseltette magát, így a találko-
zón részt vett a KMAT elnökeként 
Tőkés László EP-alelnök, az Erdé-
lyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) 
elnöke, Erdélyből Toró T. Tibor, 
az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 
megbízott elnöke, Kovács Péter, 
az RMDSZ főtitkára, Izsák Balázs, a 
Székely Nemzeti Tanács (SZNT) el-
nöke, Szász Jenő, a Magyar Polgári 
Párt (MPP) alapító elnöke, Délvi-
dékről Pásztor István, a Vajdasági 
Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke, 
Ágoston András, a Vajdasági Ma-
gyarok Demokratikus Közösségének 
(VMDP) elnöke, Felvidékről Berényi 

József, a Magyar Koalíció Pártja 
(MKP) elnöke, Kárpátaljáról Kovács 

Miklós, a Kárpátaljai Magyar Kul-
turális Szövetség (KMKSZ) elnöke, 
Horvátországból Jakab Sándor, a 
Horvátországi Magyarok Demokra-
tikus Közösségének (HMDK) elnöke, 
továbbá a KMAT szakértői.

Köszöntőjében a magyar államfő 
hangsúlyozta: ha azt akarjuk, hogy 
együvé tartozzon a nemzet, illetve 
ha azt lemorzsolódást, ami az elmúlt 
évtizedekben a statisztikai adatok-
ban is megjelent, meg akarjuk állí-
tani, az autonómiatörekvéseknek 
nincs alternatívája, hozzátéve, hogy 
ezekben a kérdésekben egyrészt a 
határon túli magyar szervezetek is 
megvívják a saját harcaikat, más-
részt a magyar kormány is markán-
san kiáll a nemzetstratégia mellett.

Mint mondta, államfőként az a 
munkája, hogy „puhítsa” a szom-
szédos országok államfőit, így az 
elmúlt egy évben minden szomszé-

dos ország elnökével találkozott, 
és mindenhol elmondta, hogy Ma-
gyarország magyarokkal van körül-
véve. Hozzátette: minden esetben 
van konkrét kérés is, amit jószív-
vel továbbít, például egy temető, 
egy templom, egy iskola vagy egy 
könyvtár megmentése. „Sokszor 
nem örülnek neki, mert részben 
az elnökök nincsenek döntéshozó 
helyzetben, részben úgy gondol-
ják, hogy na, tessék megint jönnek 
a magyarok, már elnöki szinten is 
nyomulnak” – fogalmazott.

Tőkés László az autonómiata-
nács elnökeként jelezte: történelmi 
jelentőségű a találkozó, hiszen ma-
gyar államelnök első ízben fogadta 
a külhoni politikai vezetőket ebben 
a formában. A KMAT elnökeként 
méltatta és köszönetét fejezte ki a 
magyar kormánynak, valamint az 
Országgyűlésnek, hogy „megal-
kották a nemzet egységét kifejező 
törvényeket”. Az autonómiatanács 
történetének rövid összefoglalója 
után Tőkés László a sürgető aktu-
álpolitikai kérdések közül kettőt 
emelt ki: az európai szintű nép-
számlálás kérdését, illetve a szer-
biai kárpótlási törvény ügyét – az 
utóbbi vonatkozásában egyébként 
többen is rámutattak arra, hogy 

reménykeltő az egységes nemzeti 
kiállás a vajdasági magyarokat kol-
lektív bűnösökként megbélyegző 
törvénykezdeményezés ellen.

Délvidék ugyanakkor példát is 
mutatott, mondta Tőkés László: 
emlékeztette a jelenlévőket arra, 
hogy Német László nagybecskereki 
megyéspüspök kezdeményezésére 
június 4-ét a vajdasági magyarság 
nemzeti emléknapjává nyilvánítot-
ták. Az EP-alelnök felvetette, hogy 
minden elszakadt magyar nemzet-
rész kövesse a vajdasági példát.

A KMAT elnöke a legutóbbi, már-
télyi KMAT-ülés megbeszéltek fel-
idézésekor jelezte: elkészült az az 
országgyűlési határozat-tervezet a 
nemzeti örökség védelme tárgykör-
ében, amelynek ötletadója ugyan-
csak Schmitt Pál államfő volt. A 
nemzeti örökséghez kapcsolódóan 
Tőkés László ugyanakkor felkérte a 
magyar köztársasági elnököt, hogy 
vállalja el a Kulturális Örökségvédel-
mi Hivatal (KÖH) által összeállított, a 
Kárpát-medencei épített örökséget 
bemutató „Közös tér – közös örök-
ség” című kiállítás jövő évi brüsszeli 
bemutatója fölötti fővédnökséget.

A találkozó napirendi pontjainak 
felvezetéseképpen Tőkés László ki-
emelte: az elszakadt nemzetrészek 
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önrendelkezésének kulcsmozza-
nata lehet a gazdasági önállósulás, 
és az államfő fi gyelmébe ajánlotta 
a Kárpát-medencei magyar gazda-
sági stratégiába illeszkedő erdélyi 
vitairatot, a Mikó Imre Tervet, ame-
lyet a Széchenyi Terv mintájára az 
EMNT kezdeményezésére állítot-
tak össze erdélyi és magyarországi 
szakemberek.

A továbbiakban a KMAT elnö-
kének felvetésére elfogadták azt 
a hat napirendi pontot, melyet a 
köztársasági elnök jelenlétében 
meg is vitattak: így az autonómia 
kérdését és az azt elősegítő össze-
fogás rendszerének kialakítását, az 
európai polgári kezdeményezések 
kérdését, amelyet Schmitt Pál ja-
vaslatára a KMAT 
tagjai – lehetőség 
szerint – egysége-
sen használnak a 
magyarság érdek-
ében, a határon 
túli magyar közös-
ségek sportéletét, 
a magyar nemzeti 
örökség kérdését, 
a nemzeti regisz-
tert, valamint a 
népszámlálást. 

Az autonómia 
tárgykörében el-
sőként Kovács 
Péter főtitkár beszélt az RMDSZ 
háromszintű autonómia-koncep-
ciójáról. Felszólalása során ismer-
tette a kisebbségi törvénytervezet 
helyzetét, majd azt az autonómia-
formát vázolta, amelyet az interet-
nikus környezetben élő, de saját 
településen többséget alkotó ma-
gyarok számára akar biztosítani az 
RMDSZ. A főtitkár tájékoztatójának 
utolsó pontjaként a Székelyföld 
területi autonómiájának megva-
lósítási lehetőségeit mutatta be. A 
későbbiekben egyébként az erdélyi 
szervezetek képviselői kissé árnyal-
ták a képet, Izsák Balázs, az SZNT 
elnöke emlékeztetett arra, hogy a 
Kovács által vázlatolt autonómia-
koncepciója kidolgozója dr. Csapó 
József egykori RMDSZ-es szenátor, 
az SZNT első elnöke volt, míg Toró 
T. Tibor EMNP-elnök, volt RMDSZ-
es parlamenti képviselő adalékolta, 
majd többedmagával éppen ő ter-
jesztette be Románia Parlamentje 
elé azokat a törvénytervezeteket, 
amelyben az erdélyi autonómiafor-

mák pontos és részletes kodifi kálá-
sa is megtalálható. 

Toró a törvénytervezet említé-
sét azért is tartotta szükségesnek, 
mert többször elhangzott már az a 
vád, miszerint az erdélyi szerveze-
tek ugyan célként kitűzik az auto-
nómiát, de nem tudják pontosan, 
hogy mit akarnak. A néppárti elnök 
rámutatott: részleteiben kidolgo-
zott elképzeléssel rendelkeznek, és 
a politikai retorika szintjén ezt min-
den erdélyi szervezet támogatja is, 
a gond akkor kezdődik, amikor a 
konkrét cselekvésre kerülne a sor.

Berényi József, az MKP elnöke a 
népszámlálás kapcsán arra hívta fel 
a fi gyelmet, hogy a valószínűsíthető 
népesedéscsökkenésnek arra kelle-

ne fi gyelmez-
tetnie Európát: 
jogbővítés nél-
kül az őshonos 
magyar közös-
ségek a meg-
szűnés szélére 
kerülhetnek, ez 
pedig nem le-
het az Európai 
Unió érdeke.

Pásztor Ist-
ván VMSZ-el-
nök felszólalá-
sában kiemel-
te: a vagyon-

visszaszármaztatási törvény ügy-
ében tapasztalható nemzeti egység 
a napi aktualitáson túl a tartásról 
szól. „Milyen a mi tartásunk?” – tet-
te fel a kérdést a vajdasági politikus, 
aki szerint erre a kérdésre egyetlen 
módon adható méltó válasz: ha 
következetesen kitartunk amellett, 
ami a magyarok számára elfogad-
ható. A többségi nemzetekkel foly-
tatott párbeszéd szükségességét 
nem vitatva, Pásztor hangsúlyozta: 
a külhoni magyar szervezeteknek 
nem a szlovákoknak, románoknak, 
szerbeknek kell megfelelniük, ha-
nem elsősorban az általuk képviselt 
nemzeti közösségek érdekeit kell 
szem előtt tartaniuk. A tanács tagjai 
egyetértettek abban, hogy a kár-
pótlás kérdését rendező Szerbia el-
nyerhesse az EU-tagjelölti státuszt.

A találkozón a felek megállapod-
tak abban, hogy hangsúlyozni kí-
vánják: az autonómia nem jár terü-
leti követeléssel, hanem elsősorban 
azt az európai elvet követi, hogy a 
döntések ott szülessenek, ahol az 

adott közösség éli mindennapjait. 
Az autonómia, ha egyszer megsze-
reztük, nem öncél, hanem eszköz a 
magyarság kezében, amelyet nem a 
többség ellen, hanem saját megma-
radása és gyarapodása érdekében 
használhat – szögezték le egyönte-
tűen az autonómiatanács tagjai.

A tanácskozást követő munka-
ebéden főként a magyarországi 
választási törvényről, valamint az 
európai polgári kezdeményezésről 
esett szó. A külhoni magyar állam-
polgárok szavazati joga kapcsán a 
tanács tagjai üdvözölték, hogy a 
Magyarországon készülő választási 
törvény biztosítani kívánja minden 
magyar állampolgárnak a szavaza-
ti jogot és a választás lehetőségét. 
Kisebb vitát okozott Szász Jenő 
MPP-elnök felvetése, aki a románi-
ai példára hivatkozva azt az ötletét 
bontotta ki, hogy minden százezer 
külhoni magyar állampolgár egyé-
ni választókerületet alkotva önálló 
képviselőt választhasson. 

A Lisszaboni Szerződésben elő-
írt lehetőség, a legalább egymillió 
európai választópolgár által támo-
gatott polgári kezdeményezés kér-
désében az autonómiatanács tagjai 
igyekeztek dűlőre jutni egy közös 
álláspont érdekében, hiszen, amint 
arra többen is rámutattak, a külön-
utas kezdeményezések kiolthatják 
egymást. Végezetül abban marad-
tak, hogy a KMAT nemsokára külön 
ülést szentel e tárgykörnek.

A tanácskozás végeztével az ok-
tóber 23-i nemzeti ünnep előnap-
ján mindannyian fontosnak tartot-
ták, hogy az 1956-os forradalom 
és szabadságharc 55. évfordulója 
alkalmából tartott megemlékezé-
sek békésen és méltósággal történ-
jenek.

A közelmúlt örökségét és a Kár-
pát-medencei magyarság jövőké-
pét legszemléletesebben Schmitt 
Pál államfő kapcsolta össze: mint 
ahogyan néhány évtizeddel ezelőtt 
senki sem remélte, hogy a kommu-
nista diktatúrák megbukhatnak, 
ugyanígy ma is sokan kételkednek 
az önrendelkezésben. Márpedig 
1956 szelleme arra int bennünket, 
hogy hinnünk kell a céljaink megva-
lósulásában! – mondta Schmitt Pál.

Budapest, 2011. október 21.

A KMAT Tájékoztatási Szolgálata

„..történelmi je-
lentőségű a talál-
kozó, hiszen ma-
gyar államelnök 

első ízben fogadta 
a külhoni politikai 
vezetőket ebben a 

formában.” 
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Tőkés László júliusi eseménynaptára
Július  1. 

● Budapest, Mission Art Galéria
Véső Ágoston Munkácsy-díjas festőművész kiállí-

tása, 80. születésnapja alkalmából
Véső Ágoston nagybányai festőművészt, a Nagy-

bánya Tájképfestő Telep vezetőjét Tőkés László, 
az Európai Parlament erdélyi alelnöke köszöntötte 
és méltatta, az alkotó 80. születésnapja alkalmából 
megnyitott életmű-kiállításán.

Július  4–7. 

● Strasbourg
Európai parlamenti munkahét
Július  8. 

● Nagyvárad, Egyházkerületi Székház
Lelkész- és vallástanár-továbbképző tanfolyam
A Sulyok István Teológiai Tudományok Intézete, 

a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, va-
lamint a Pedagógusok Háza 2011. július 4–8. között 
tartotta a lelkészek és vallástanárok számára hagyo-
mányos módon megszervezett továbbképző tanfo-
lyamát. Tőkés László, az Európai Parlament alelnö-
ke, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület 
korábbi püspöke Európa és kereszténység címmel 
tartott előadást. A szervezők nevében dr. Hermán 

János köszöntötte az előadót.

Július  9. 

● Nagyvárad, Góbé Csárda
VIII. Partiumi Írótábor
A Partiumi Magyar Művelődési Céh égisze alatt 

működő Írótábor szombati zárórendezvényét hagyo-
mányos módon Tőkés László alapító püspök ünnepé-
lyes beszéde zárta. A Tokaji Írótábort Mezey Katalin 
költő, a testvérintézmény vezetője képviselte.

● Szentendre, Művésztelepi Galéria
Kiállítás a Partiumi Keresztény Egyetem képzőmű-

vészet-reklámgrafi ka szakos hallgatóinak alkotása-
iból. A PKE elnökeként Tőkés László európai parla-
menti alelnök tartott megnyitó beszédet.

Július 11–14.

● Brüsszel
Európai parlamenti munkahét

Július 18–19. 

● London, Lambeth Palota
Nemzetközi konferencia a Szentföldön élő keresz-

tényekről

A szentföldi keresztények ügyével foglalkozó 
londoni nemzetközi konferencián Tőkés László EP-
alelnök előadásában – egyebek mellett – az Európai 
Parlamentben egyre inkább erősödő érdeklődésről 
és szolidaritásról számolt be a Közel-Keleten és álta-
lában a  muzulmán országokban súlyos üldöztetést 
szenvedő keresztények ügye iránt. 

Július 19–23. 

● Tusnádfürdő
XXII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktá-

bor
A huszonkettedik alkalommal sorra kerülő tábor 

utolsó napján, július 23-án Tőkés László, az Erdélyi 
Magyar Nemzeti Tanács elnöke Orbán Viktor mi-
niszterelnök oldalán tartott előadást. Az Összenő, 
ami összetartozik jelmondat jegyében a zárónapon 
elhangzó beszédeknek a magyar nemzetegyesítés 
volt a központi témája. 

A zárórendezvényt követően Orbán Viktor kor-
mányfő és munkatársai az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács vezető képviselőivel folytatott megbeszélést, 
ezután pedig a határon túli magyarok vezetőivel, 
köztük Kelemen Hunor RMDSZ-elnökkel, Pásztor 

István VMSZ-elnökkel, Berényi József MKP-elnökkel 
és Kovács Miklós KMKSZ-elnökkel találkozott és ta-
nácskozott.

Július 25. 

● Hosszúpályi (Magyarország)
Állampolgársági eskütétel
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Bihar megyei El-

nökségének tagjai a Hajdú-Bihar megyei Hosszúpályi 
nagyközségben tettek állampolgársági esküt. A foga-
dalomtévők között jelen volt Török Sándor, a Bihar 
megyei EMNT területi elnöke és felesége, továbbá 
Nagy József Barna, a Bihar megyei EMNT ügyvezető 
elnöke, a nagyváradi Demokrácia Központ irodave-
zetője és családjaik tagjai. Az ünnepélyes eseményen 
részt vettek: Tőkés László, az Európai Parlament alel-
nöke, az EMNT elnöke, továbbá Orbán Mihály parti-
umi régióelnök és Zatykó Gyula, a Partiumi Demok-
rácia Központok Hálózatának igazgatója.

Július 26. 

● Nagyvárad
A Pro Universitate Partium Alapítvány kuratóriumi 

ülése

Július 29.

● Nagyvárad
A Partiumi Keresztény Egyetem Tanácsának ülése
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22. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor
Húsz év alatt semmilyen tar-

tós eredményt nem sikerült elérni 
Romániában, az ország még min-
dig  posztkommunista korszakát éli – 
jelentette ki szombaton, 2011. július 
23-án, Tusnádfürdőn, a Bálványosi 
Nyári Szabadegyetem és Diáktábor 
zárónapján Tőkés László, az Euró-
pai Parlament alelnöke, az Erdélyi 
Magyar Nemzeti Tanács elnöke. 

A hagyományokhoz hűen, a hu-
szonkettedik alkalommal sorra ke-
rülő tábor zárónapján Tőkés László 
mellett Orbán Viktor, Magyarország 
miniszterelnöke, továbbá Németh 

Zsolt, a Külügyminisztérium parla-
menti államtitkára foglalt helyet a 
pulpituson. Üresen maradt azonban 
Traian Băsescu széke, a román ál-
lamfő ugyanis idén nem tette tisz-
teletét a táborban. Az Összenő, ami 
összetartozik jelmondat jegyében a 
magyar nemzetegyesítés volt a fő 
témája a zárónapon elhangzó be-
szédeknek.  

Tőkés László bevezetésképpen 
a kilencven évvel ezelőtt írott Ki-
áltó szó szellemiségét idézte meg, 
mondván, hogy a röpirat erdélyi ma-
gyarságunkra vonatkozó tartalma 
ma is érvényes. A sebtépés, önsajná-
lat ideje lejárt, a továbbhaladás útját 
pedig a szabadság, az egyesülés és 
a gyógyulás kulcsszavak mutatják. 
Ezek közül az első a magyar állam-
polgárság kiterjesztését, a második 
„Trianon gyógyítását”, a harmadik 
pedig a húsvéti alkotmányt jelenti 
– hangzott el. Az egykori temesvári 
református lelkipásztor a mai ro-
mániai helyzetre kitérve rávilágított 
arra, hogy két évtized alatt keveset 
sikerült megvalósítania az erdélyi 
magyarságnak. 1920 óta nem volt 
becsületes népszámlálás, felemelke-
dés helyett elburjánzott a korrupció. 
Az európai és a világméretű válságot 
tetézi az erkölcsi válság. „Nem volt 
időnk szembenézni a kommunista 
múlttal. Se autonómiánk, se állami-
lag fi nanszírozott magyar egyete-
münk nincsen. Kikínlódtunk egy ma-
gánegyetemi rendszert, épp az első 
Orbán-kormány jóvoltából” – han-
goztatta. Hozzáfűzte: még mindig a 
posztkommunizmus terhével vias-
kodunk, és ehhez hozzájárul még a 
szórványosodás, a népességfogyás, 
vagy a román magyarellenesség 

problémája is. Harminc év alatt egy 
millióval apadt a magyarság száma 
és ez felér a két világháború vér-
veszteségével. „Nemcsak az orszá-
gunk, hanem a társadalmi képünk is 
csonka” – vonta le a következtetést. 
A területi átszervezésre vonatkozó-
an, egyben utalva Traian Băsescu 
távolmaradására Tőkés László kije-
lentette: nincs helye alkunak az át-
rendezés kérdésében. Továbbá hoz-
zátette, hogy Temesvár ostromának 
folytatásaként tekinthető az, hogy a 
román hatalom megkérdőjelezi Szé-
kelyföld létét.

A ciántechnológiás alapú bá-
nyászat ügyében az EP-alelnök fon-
tosnak tartotta megemlíteni, hogy 
hiába van készülőben az Európai 
Unióban a ciánbányászatot tiltó 
jogszabály, ha ehhez Románia nem 
igazodik. Sorra hárulnak el az akadá-
lyok a verespataki aranybánya-beru-
házás elől, ezért Tőkés László Kárpát-
medencei összefogást sürget. 

Felszólalásának végéhez közeled-
ve az EMNT-elnök kitért az alakuló új 
romániai magyar párt helyzetére is. 
A Jurnalul Naţional című bukaresti 
napilap pénteken közölte a Bukares-
ti Törvényszék indoklását, amellyel a 
testület elutasítja az Erdélyi Magyar 
Néppárt bejegyzését. Eszerint az 
EMNP politikai programjából kide-
rül, hogy az alakulat az alapvető em-
beri és közösségi jogokért küzd, ez 
pedig ellentétes a 2003/14-es párt-
törvénnyel. Ez lényegében azt jelen-
ti, hogy törvényellenes az emberi és 
közösségi jogok képviselete Romá-
niában, magyarázta Tőkés László. 

Az indoklásban az is szerepel, hogy 
azért nem jegyzik be a pártot, mert 
nem a nemzeti érdekek, hanem csak 
egy közösség szolgálatát tűzte ki cé-
lul. „Ez súlyosan diszkriminatív, anti-
demokratikus, és abszurd argumen-
táció. Az a hibánk, hogy magyarok 
vagyunk? Adjuk fel az identitásun-
kat ahhoz, hogy pártot alapítsunk? 
Azt kérjük a román féltől, hogy 
üljünk le egy tárgyalóasztalhoz és 
nem mint többség a kisebbséggel, 
hanem mint nemzet a nemzettel vi-
tassuk meg ezt a kérdést. Mi semmi 
mást nem kérünk, mint az elvesztett 
területekért járó jogokat” – zárta 
mondandóját Tőkés László.

 Orbán Viktor arról a folyamatról 
beszélt, amely jelenleg a nyugati vi-
lágot meghatározza. Véleménye sze-
rint jelenleg a világban korszakváltás 
történik, melynek egyik jele, hogy a 
korábban erősnek gondolt államok-
ból gyengék, a korábban gyengének 
hitt országokból pedig erősek lettek. 
Az elhatalmasodó államadósságok 
olyan nagyságrendűvé válnak, hogy 
a tartozásokat már nem lehet vissza-
fi zetni, ezért a piaci verseny átalakul 
fogyasztási versennyé. A gazdaság 
nem fog magától átszerveződni, azt 
az állam szerepvállalása révén át kell 
szervezni, a jóléti államok helyett 
munkaalapú társadalmi rendszerre 
lesz szükség Európában. A nemzet 
miniszterelnöke megjegyezte, hogy 
a korszakváltásra Magyarország 
minden más európai országot meg-
előzve adta meg a helyes választ. 
Megfogalmazása szerint a választók 
zsigereikben is megérezték a tavalyi 
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választásokon, hogy most összefo-
gásra, „kétharmados forradalomra” 
van szükség. A nemzet nem adja fel 
a munkanélküliség, az államtól ér-
demtelenül származó jövedelmek 
elleni harcot, még akkor sem, ha 
nem lesz egy diadalmenet az újra-
szervezés. Azok a döntések, melyek 
az utóbbi időszakban születtek pél-
daértékűek Európa többi állama szá-
mára. A sikerhez mindenekelőtt erős, 
összetartozó nemzetre van szükség, 

ennek szellemében Orbán Viktor 
üdvözölte a tábor mottóját, amely 
szerint „összenő, ami összetartozik”.    
      A két politikus a felszólalások 
után a moderátor szerepét betöltő 
Németh Zsolt közreműködésével 
válaszolt az értekezlet idején a kö-
zönség egyes tagjai által papírra 
vetett kérdésekre. Egyebek mellett 
szóba került a magyar energiapo-
litika és romastratégia, továbbá az 
erdélyi magyar felsőoktatás helyze-

te és a magyar politikai alakulatok 
együttműködésének lehetősége. 
Ez utóbbi témához kapcsolódóan 
Tőkés László elmondta: az RMDSZ 
egy totalitárius egységet akar ránk 
kényszeríteni, és inkább szóba áll a 
román politikusokkal, mint a „ma-
gyar atyafi akkal”...  

Tusnádfürdő, 2011. július 23.

Tőkés László: „Területért jogokat”
Kegyelem néktek és békesség Is-

tentől!
Ezzel az igei üdvözléssel köszön-

töm kedves vendégeinket, akik ha-
zaérkeztek Székelyföldre, valamint 
az egész szeretetreméltó közössé-
get, közönséget.

Hölgyeim és Uraim, kedves Test-
véreim!

A kezemben tartom a nyomdá-
ból frissen kikerült Mikó Imre Terv 
nyomtatványát, a VIII. fejezetnek a 
címe ez: Vendégváró Erdély. Ennek 
a vendégváró Erdélynek a nevében 
adom át köszöntésemet és rögtön 
a katalánokra terelem a szót, a híres 
Moritz sörmárkára, ugyanis a leg-
újabb európai nyelvi szabályozások 
szerint nem lesz szabad kizárólag 
katalánul felírni a sör nevét az üve-
gekre, lévén, hogy a katalán nyelv 
nem hivatalos nyelve Európának. 
Egy katalán meghívott bennünket 
s megkínált egy-egy sörrel. Rögtön 
a Csíki sör jutott eszembe, ráadásul 
a magyar nyelv az hivatalos nyelve 
Európának, mégsem gyakorolhatjuk 
a magyar feliratozását a Csíki sörnek. 
Tanulságul szolgálhat az autonómia 
szempontjából egy apró adalék, me-
lyet Katalóniából vettem.

Németh Zsolt mondhatni vete-
ránja a bálványosi, tusnádfürdői nyá-
ri szabadegyetem politikai műhellyé 
és közösségi alkalommá fejlődött 
intézményének. A megegyezésre 
törekvés és az összefogás categori-
cus imperativusával nyitották meg 
szerdán a tusványosi nyári szabad-
egyetemet és diáktábort. Ugyanezt 
hangsúlyozta Semjén Zsolt és ada-
lékképpen ehhez Smaranda Enache 
az erdélyi identitást hangsúlyozta, 
noha egyesek ma már azt is kétség-
be vonják, hogy létezik Erdély, nem 
is beszélve Székelyföldről, létének a 

hivatalos elismeréséről. Mi ezzel az 
identitástudattal és magyar önazo-
nosságtudatunk teljességében ta-
lálkozunk ezen a napon egymással 
Orbán Viktorral, a Nemzet Miniszter-
elnökével, Németh Zsolt külpolitikai 
államtitkár úrral és kedves erdélyi és 
magyarországi vendégeinkkel. 

A II. Rákóczi Ferenc vezette sza-
badságharc végezetének 300. év-
fordulóján köszöntöm szeretettel a 
nemzetegyesítő erdélyi fejedelmek, 
Bocskai, Bethlen és a Rákócziak 
földjén a kedves vendégeket. Ered-
mények, sikerek, kudarcok, vesz-
teségek és leveretések nyomán a 
mindenkori talpraállás és újrakezdés 
üzenetét hirdeti az ő emlékezetük, 
mely már-már történelmi példáza-
tát jelenti számunkra ennek az új-
rakezdésnek. Ebben a szellemben 
született Kós Károly, Paál Árpád, 
Zágoni István Kiáltó szava ezelőtt 
kilencven esztendővel, amely éb-
reszteni kívánta az elalélt, Trianon 
utáni magyarságot, mintegy a Talp-
ra, magyar-ját jelentve annak a si-
vár korszak-kezdetnek. A trianoni 
nemzeti katasztrófa után mintegy 
Krisztus Urunk gyógyító szavaként 

hatott a Kiáltó szó a nemzet bénult-
ságában, a tehetetlenségre és tét-
lenségre jutott nemzetnek mintegy 
azt mondva: „Kelj fel, és járj!”

Nos, a szabadságharc, a nem-
zetegyesítés és a nemzet gyógyí-
tásának hármas összefüggésében 
indítom beszédemet, arra is emlé-
keztetve, hogy 2007-ben, az európai 
parlamenti választásokon jelsza-
vunk ez volt: Unió, Erdéllyel! 2009-
ben jelszavunk így szólt: „Magyar 
unió az Európai Unióban”. Trianon 
90. évfordulójának ez volt a közpon-
ti gondolata: „Trianon gyógyítása”. 
Azt a miniszterelnököt, a Nemzet 
Miniszterelnökét köszöntöm mind-
nyájatokkal együtt, aki szabadság-
harcaink szellemében, 1989. június 
16-án elsőként mondta ki, hogy a 
megszálló szovjet csapatok menje-
nek haza. Azóta az ifj ú demokraták 
a középnemzedék sorába léptek elő, 
amint az elnökség összetételéből 
is látszik, de itt van Pozsgay Imre, 
a megelőző korszaknak az úttörő 
képviselője, aki a megboldogult 
Habsburg Ottóval együtt éppen 
abban az időszakban volt védnöke 
a Páneurópai Pikniknek. Milyen fer-
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geteges sorozata követte egymást a 
változásoknak a határnyitástól a sza-
badságharcig terjedően. Történelmi 
hagyományaink folytonosságában 
a határok feletti nemzetegyesítés 
politikája is a Nemzet Miniszterel-
nökének nevéhez fűződik, már első 
kormányzata idejében. És azt a mi-
niszterelnököt is köszöntjük, aki 
végre Trianon gyógyítását nemzet- 
és állampolitikai szinten elkezdette. 

A fölösleges önsajnálat és a nem-
zeti sebtépő jajveszékelés helyett 
ezt a konstruktív, nemzetépítő utat 
választva: szabadság, egyesülés, 
gyógyulás – e három jegyében tör-
ténjék továbbhaladásunk.

Hölgyeim és Uraim!
2010-ben Magyarországon ez 

ment végbe, a nemzet felszabadítá-
sával és egy új rendszerváltozással 
egyenértékű parlamenti országos 
választásnak voltunk tanúi. Másod-
sorban a magyar állampolgárság 
határon túlra való kiterjesztése a 
nemzetegyesítésnek egy korszakos 
törvényét jelentette. Harmadsorban 
a Trianon-emléktörvény, a nemze-
ti összetartozás törvénye Trianon 
gyógyításának az útját indítottal el, 
és mindezt betetőzte, mintegy ösz-
szefoglalta a Húsvéti Alkotmány, 
mely mindháromnak a foglalata és 
az esszenciája, egy kibontakozó új 
nemzetstratégiának a korszakos do-
kumentuma.

Két évtizede kezdődött, mondom, 
a rendszerváltozás, két évtizede bu-
kott meg a Kádár- és a Ceauşescu-
rezsim, vonultak ki a szovjet csapa-
tok, dőlt össze a Berlini Fal és omlott 
össze a Szovjetunió. Sok ez, a két év-
tized soknak számítunk, ha arra gon-
dolunk, hogy amint mondottam, a fi -
atal demokraták haja deresedni kez-
dett. Hogyha arra gondolunk, hogy 
két évtized telt el a két világháború 
között, amikor is egymást követték 
a frontátvonulások, az impérium-
váltások és a szédületes gyorsaságú 
átalakulások szerte Európában és a 
nagyvilágban. Sok ez az idő és mégis 
nagyon kevés, hogyha számba vesz-
szük, mennyit sikerült húsz eszten-
dő alatt megvalósítanunk, milyen 
keveset sikerült elérnünk ez alatt 
a két évtized alatt, gondoljuk Hor-

thy, Bethlen Istvánék, Klebelsberg 

Kunóék szédületes teljesítményére 
ugyanennyi idő alatt egy megcson-
kított és kivérzett országban. Hol 
állunk mi attól, ha összehasonlítjuk 

ezt a két időszakot? Nekünk húsz 
év alatt szinte semmilyen stratégiai 
fontosságú, tartós eredményt nem 
sikerült elérnünk, még mindig egy 
poszt-trianoni és posztkommunis-
ta, átmeneti állapotban leledzünk 
Trianon és a kommunizmus visz-
szahúzó örökségének a terhével 
viaskodunk annyi idő után, sőt Ro-
mániára nézve hozzátehetem, hogy 
ez mégcsak nem posztkommunista, 
hanem poszt-szekurista korszak, és 
ez különösképpen megnehezíti a 
mi helyzetünket, annak a másfélmil-
lió magyarnak a helyzetét, akit mi 
hajlamosak vagyunk másfélmillióra 
taksálni, de valójában kétmillióban 
kell gondolkoznunk. Ne merjünk 
kicsik lenni, Testvéreim, mert 1910 
óta itt nem volt egy becsületes nép-
számlálás, és nem volt jó magyarnak 
lenni, tehát nagyon nehéz volt még 
magunkat számba venni is.

Ez alatt a húsz esztendő alatt 
forradalom helyett puccsnak vol-
tunk a részesei, rendszerváltozás 
helyett hatalomátmentés követ-
kezett, európaiság helyett formális 
eurokonformizmus valósult meg, 
felemelkedés helyett posztkommu-
nista korrupció és harmadik világ-
beli mélynyomor köszöntött reánk. 
Az európai és világméretű válságot 
tetézi a Trianon és a kommunizmus 
következményeként örökölt gazda-
sági és erkölcsi válság, mely mind-
annyiunkat ma is nyomaszt. És hadd 
tegyem hozzá, hogy ez alatt a két 
évtized alatt még nem volt időnk 
szembenézni a kommunista múlt-
tal, a történelmi igazságtétel szinte 
teljes mértékben elsikkadt, a tulaj-
don- és vagyonrendezés részleges 

és torz, valamint felemás. Se auto-
nómiánk, se egyetemünk nincsen, 
illetve államilag fi nanszírozott ma-
gyar egyetemünk, hanem kikínlód-
tunk egy magánegyetemi rendszert, 
a Partiumi Keresztény Egyetem és a 
Sapientia Egyetem létrehozása ré-
vén, éppen az első Orbán-kormány 
jóvoltából. És hadd folytassam azzal, 
hogy tovább tart a szórványosodás, 
az elvándorlás, a természetesnek 
nevezett apadás, valóságos demog-
ráfi ai humánkatasztrófa fenyeget 
bennünket. A szlovákiai népszámlá-
lással kapcsolatban mondották, je-
lezték előre, hogy egy háborús vesz-
teségekkel felérő népességfogyás 
tanúi lehetünk. De hadd egészítsem 
ki Für Lajos volt honvédelmi mi-
niszter adataival, hogy közel har-
minc év alatt több mint egymillióval 
apadtunk egész Kárpát-medencei 
szinten, ami meghaladja a második 
világháborús vérveszteségünket, 
beleértve a magyar zsidóknak a 
pusztulását is. Ugyancsak a volt hon-
védelmi miniszterünk mondja, hogy 
Magyarországon egymillió házaspár 
gyermektelen, egymillió házaspár-
nak egy gyermeke van és egymillió 
egyszülős család él, ami, ha összead-
juk, mintegy ötmillióra rúg, páron-
ként számítva az első két egymilliót, 
tehát nemcsak az ország csonka, 
hanem a társadalmi képletünk is tri-
anoni módon csonka. És akkor még 
következett Beke György szerint az 
önkéntes Trianonunk, és követke-
zett a 2004. december 5-i második 
Trianonunk.

Nos, csak vázolni tudom azt az 
állapotot, mely ráköszönt az új nem-
zeti kormányra, és mely megszab-
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ja nemzetpolitikájának kereteit és 
koordinátáit. És akkor azt mondja 
erre Orbán Viktor, hogy a nemze-
tietlen baloldal időről időre ráront 
a nemzetére, és sajnos ez így is van. 
Nemrégen még Mesterházy és 
Victor Ponta írtak alá valami közös 
nyilatkozatot a szocialisták nevé-
ben, talán Brüsszelben, az új magyar 
törvényekkel kapcsolatban. Hol va-
gyunk, Uraim és Hölgyeim? És akkor 
a román nacionalizmus és nacionál-
kommunizmus is időről időre ráront 
magyar nemzetiségű polgáraira, s 
Cohn-Bendit és Martin Schulz még 
segédcsapatokat küldenek ennek a 
fajta posztkommunista nacionaliz-
musnak; a magyarellenesség hagyo-
mányait éltetik és segítik éltetni. Rá-
ront a magyarságra a területszerző, 
térhódító többségi nacionalizmus 
Szlovákiában és Romániában, hogy 
a magyarverésekről most ne beszél-
jek, és a továbbélő nacionálkommu-
nizmus az erdélyi és felvidéki ma-
gyarokra. Íme, területi átszervezés-
sel lepnek meg bennünket, például 
tavalyi vendégünk, Traian Băsescu 
és a többségi kormánypárt az eu-
rópai regionalizáció ürügye és örve 
alatt – és ennek a kormánynak a tag-
ja a Magyar Demokrata Szövetség. 
Nesze neked, térségfejlesztés, nesze 
neked, székely régió! Szlovákiában 
már véghezvitték a közigazgatási és 
egyház-közigazgatási területátren-
dezést, és szinte zokszó nélkül asz-
szisztáltunk hozzá, most azt várjuk, 
hogy itt is hasonló átszervezéseket 
vigyenek végbe? Természetesen, a 
kérdés költői. Ebben a tekintetben 
nincs helye alkunak. Ez az üres hely 

itt mellettem azt hirdeti számomra, 
hogy ebben az ügyben nem alku-
szunk.

Évek óta folyik a bukaresti Cathed-
ral Plazának a nemzetközivé dagadt 
botránya, amikor is a Szent József 
katolikus székesegyház mellett egy, 
a templomnál talán magasabb plá-
zát akartak felhúzni. Végre, a Legfel-
sőbb Bíróság kimondta az építkezés 
betiltását, illetve leállítását, de rossz 
hírem van Kolozsvárról: Erdély egyik 
legszebb, neoklasszicista stílusban 
épült, a debreceni nagytemplom-
ra emlékeztető, Kétágú, alsóvárosi, 
Kül-Magyar utcai templom mellett 
akarnak most egy hasonló állami 
objektumot felhúzni, minekutána 
a kommunizmusban elvett telket 
rendre hiába perelte az egyház, és 
meg akarják nyomorítani nemcsak a 
műemléket, hanem a magyarság tér-
vesztésének egy ilyen megdöbbentő 
esetét produkálva, ugyanakkor Mar-
kó Hunor… Kelemen Hunor aláírta, 
mondom, a román művelődésügyi 
miniszter aláírásával történik mind-
ez, ugyancsak ő írta alá a verespata-
ki régészeti mentesítési engedélyt, 
a legfőbb akadályok egyike tehát 
elhárult a Kárpát-medencei környe-
zetszennyezés fenyegető objektu-
mának a megvalósítása útjából, és 
félős, hogy minisztertársa, Borbély 

László is kénytelen lesz aláírni azt 
a másik környezetvédelmi enge-
délyt, amely lehetővé teszi ennek a 
fenyegető bányának a megnyitását, 
amelyről, pontosabban a ciánalapú 
bányászatról az Európai Parlament 
elsöprő többséggel kimondta, hogy 
az egész Unióban be kell tiltani. Hát 

ezt jelenti Romániában Európa… Én 
kérem a kárpátaljaiakat, a magyaror-
szágiakat, a délvidékieket, hogy ők 
is tiltakozzanak ez ellen, mert a vizek 
abba az irányba folynak, és mi egy 
egységes térség tagjaiként ugyan-
azzal a veszéllyel nézünk szembe.

Mi lesz, Testvéreim, Hölgyeim és 
Uraim, a székely autonómiával, ha a 
Kétágú templomot és a házsongár-
di sírokat nem tudjuk megmenteni, 
ha a templom cintermének az auto-
nómiáját és a Házsongárd morbid 
autonómiáját nem tudjuk megva-
lósítani, mi lesz akkor a Székelyföld, 
Erdély és a Partium autonómiájával? 
– teszem fel a nem is annyira költői 
kérdést. Hová vezet az az opportu-
nista komprádor politika, melynek 
révén az elnyomott együtt gyakorol-
ja a hatalmat az elnyomókkal? Hová 
vezet az a szűklátókörűség, mely 
nem veszi észre, hogy a poszt-tria-
noni román nemzetstratégia csak 
alakot váltott, de lényegét tekintve 
eurokonform köntösben töretlenül 
tovább folytatódik a homogenizá-
ció, az asszimiláció, a területi tér-
hódítás, a jogfosztás, az erdélyi or-
todox kolonizáció, egy pánortodox 
és pánromán nemzetállam megva-
lósítása. Ha nem mondjuk ki ezeket, 
akkor mégcsak esélyünk sem lehet 
megoldást és gyógyítást találni erre 
a helyzetre, román politikustársaink-
kal, stratégiai partnereinkkel tárgya-
lóasztalhoz ülve. Igenis, tudomásul 
kell vennünk, hogy Temesvár kép-
letes ostroma tovább tart. Amikor 
már Székelyföld puszta fogalmi va-
lóságát és immár Erdély hivatalos, 
adminisztratív létét sem ismerik el, 
ez azt jelenti, hogy ne is legyen Szé-
kelyföld, ne is legyen Erdély.

Hölgyeim és Uraim!
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-

nács és a létrejövő Erdélyi Magyar 
Néppárt ezekből a valóságelemek-
ből, ebből a helyzetből kiindulva 
emeli fel a szavát és szerveződik, 
szervezkedik, a pártbejegyzés kü-
szöbén állunk. De szenzációs hírem 
is van a mai napra a Jurnalul Naţional 
nevű román lap jóvoltából. Ugyan-
is a tegnapi Jurnalul Naţionalban 
megjelent az a tájékoztatás, hogy 
a Bukaresti Törvényszék 19/2011. 
július 14-i határozatában a követ-
kezőképpen indokolják az Erdélyi 
Magyar Néppárt bejegyzésének a 
visszautasítását, a hitelesség kedvé-
ért románul idézem az egyik fő indo-
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kot, az a hibája a pártnak, hogy: „Nu 
îşi propune promovarea intereselor 
naţionale, ci ale unei comunităţi”. 
Vagyis: azért nem jegyzik be és nem 
ismerik el önálló jogi személyiség-
ként az Erdélyi Magyar Néppártot, 
mert nem tűzi ki célul a nemzeti 
érdekek képviseletét és fenntartá-
sát, hanem csupán egy közösségét. 
Nos, ez magyarra fordítva azt jelenti, 
hogy a magyarok politikai akarata 
nem része a nemzeti akaratnak. Idé-
zem törvényt is, amely azt mondja, 
az 1. és 2. paragrafus szerint, hogy: 
„A pártok a nemzeti érdekek kép-
viseletére alakulnak, fenntartván a 
nemzeti értékeket és érdekeket”. 
Ezek szerint a magyar nemzeti érté-
kek, a romániai magyarság nemzeti 
értékei és érdekei nem képezik ré-
szét a romániai nemzeti értékeknek 
és érdekeknek, tehát értsük ezt úgy, 
hogy legyünk románok, és akkor 
már nemzeti érdeknek számít a mi 
érdekünk. Súlyosan diszkriminatív, 
súlyosan kizárólagos, exkluzivista, 
antidemokratikus és egyenesen 
abszurd ez az argumentáció. A ma-
gyar ember elbizonytalanodik: az a 
hibánk, az a vétkünk, az a hiányos-
ságunk, hogy magyarok vagyunk? 
Adjuk fel magyarságunkat, hogy itt-
hon lehessünk a hazában? Konver-
gens, egybehangzó módon a román 
argumentációval, a totalitárius egy-
ségdoktrína nevében megtámad a 
többségi magyar párt, az RMDSZ, 
hogy egységbontók vagyunk, és 
ezáltal szintén a nemzeti érdekeket 
sértjük. Így kerül szembe egy jobb 
sorsra érdemes, magyar demokra-
tának nevezett szövetség magával 
a nevébe foglalt demokráciával, és 
szövetség helyett egységpártként 
viselkedő, megcsontosodott alaku-
lattal.

Hölgyeim és Uraim, a törvényszék 
érvelése mi más, ha nem az éppen 
az előbb emlegetett kizárólagos, 
egységes román nemzetstratégia 
és nemzetpolitika burkolt megfo-
galmazása? Ezzel szemben mi azt 
kérnénk a román féltől, hogyha már 
stratégiai partnere tudott lenni Ro-
mánia Magyarországnak, és ugyan-
abban az Erdélyi Magyar Néppárt-
ban van a helye mindkét kormányzó 
pártnak, illetve mindannyi kormány-
zó pártnak, és ha Băsescu elnök azon 
román politikusok közé tartozik, aki 
a legmesszebb ment el a magyarok-
kal való párbeszéd terén, mindan-

nak ellenére, ami az utóbbi időben 
történt, mi azt kérjük a románoktól, 
hogy üljünk le a tárgyalóasztalhoz 
– nemzet a nemzettel, nem kisebb-
ség a többséggel, román nemze-
ti–magyar nemzeti megegyezésre 
van szükség. És hogyha a Tismăne-
anu-jelentés mintegy megköveti a 
kommunizmus bűneiért a kommu-
nizmus szenvedő alanyait, köztük a 
magyar áldozatokat is, akkor joggal 
kérjük és javasoljuk, hogy a minden-
kori román hatalom kövesse meg a 
magyarságot mindazokért a bűnö-
kért, amelyeket elszenvedtünk az 
elmúlt poszt-trianoni és posztkom-
munista időszakban. Azt mondom, 
hogyha már területet vesztettünk, 
akkor jogokat kérünk a területekért, 
ez a minimális – területért jogokat 
kérünk, beleértve a korlátozott nem-
zeti önrendelkezést, az autonómia 
minden fajtáját erdélyi szinten, Szé-
kelyföldön, Partiumban és hadd ne 
soroljam tovább.

Azzal fejezem be előadásomat, 
hogy a magyar külpolitika három 
hagyományos prioritásának az 
egyensúlya van helyreállóban az új 
magyar kormány idején, mondom 
is a miniszterelnök úr és egy külügyi 
államtitkár, barátaim társaságában. 
A határon túli magyar politika vonat-
kozásában tudjuk, mi történt rövid 
egy év alatt, milyen fontos nemzet-
stratégiai törvények születtek, a ha-
tárok feletti nemzetegyesítés nagy 
léptekkel halad előre, a szomszéd-
ságpolitika tekintetében soha nem 
volt olyan jó, mondhatjuk, az elmúlt 

húsz év alatt a kapcsolatunk – noha 
ez ellentmondásos helyzetnek tűnik 
– az Unióba frissen belépett Horvát-
országgal, vagy Romániával és a töb-
bi környező országgal. Ígéretes ez a 
szomszédságpolitika, noha nagyon 
ingatag, de nem hagyjuk meginog-
ni, és azon leszünk, hogy a stratégiai 
partnerség megmaradjon, hogy a 
néppártban a magyar unió tovább 
épüljön az Európai Unióban – és ez-
zel máris rátértem a harmadik pont-
ra, az európai politikára. Ezen a téren 
Magyarország maga mögött tud egy 
sikeres európai elnökségi időszakot, 
amelyhez külön is gratulálok az Or-
bán Viktor vezette kormánynak. Jó 
volt magyarnak lenni Brüsszelben, 
büszkeség volt magyarnak lenni 
Deutsch Tamás képviselőtársam-
mal együtt Brüsszelben. Ezzel a jó-
érzéssel jöttem el nyári szabadságra, 
ittam meg a katalán sört, folytatom 
a Csíki sörrel és térek vissza, ha a Jó-
isten éltet, Brüsszelbe. 

Azzal a tanulsággal, azzal a kate-
gorikus imperatívusszal fejezem be, 
és legyenek rajta Miniszterelnök úr, 
hogy ez elősegítsék, hogy találjuk 
meg az összefogás útját, ne csak a 
románokkal, hanem az erdélyi ma-
gyarokkal, hiszen ezért van Tusnád-
fürdő, huszonkét éve ezen fárado-
zik: a román–magyar és a magyar–
magyar párbeszéden, ezt folytassuk 
tovább.

Isten áldását kérem mindnyájunk 
életére!

2011. július 23., Tusnádfürdő
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Írásos hozzászólás a magyar EU-elnökség tárgyában
Az EP július 4-i strasbourgi plená-

risának a magyar elnökséggel kap-
csolatos vitáján Magyarország kivá-
ló teljesítményét övező általános el-
ismerés mellett disszonáns módon 
hatott a szocialista, a liberális és a 
zöld frakciók köréből érkező ellensé-
ges propaganda, mely az elnökség 
munkájának értékelése helyett a 
magyar belpolitikai viszonyok torzí-
tó kárhoztatásával volt elfoglalva.

 Idén januárban, az éppen hivatal-
ba lépő magyar EU-elnökség prog-
ramjának vitája mentén a Magyar 
Szocialista Párt által megtestesített 
posztkommunista baloldal európai 
képviselői, valamint Nyugaton ver-
buvált balliberális szövetségeseik 
az alighogy elfogadott magyar mé-
diatörvény kapcsán durva támadást 
intéztek az Orbán Viktor vezette 
nemzeti kormány ellen.

Fél év után, a végére ért ma-
gyar elnökség európai parlamenti 
kiértékelése alkalmával, az ismert 
forgatókönyv szerint, kísértetiesen 
megismétlődött a helyzet, azzal a 
különbséggel, hogy ez esetben nem 
a sajtótörvény, hanem az áprilisban 
elfogadott magyar Alkotmány szol-
gált a Magyarság elleni támadások 
ürügyéül.

 Az EP július 4-i, strasbourgi plená-
risának a magyar elnökséggel kap-
csolatos vitáján az Európai Bizottság 
részéről Maroš Šefčovič, az intéz-

ményközi kapcsolatokért felelős 
biztos értékelte az eltelt fél évet, az 
elnökség nevében pedig Orbán Vik-
tor tartott összefoglaló beszédet. A 
Magyarország kiváló teljesítményét 
övező általános elismerés mellett 
disszonáns módon hatott a szocialis-
ta, a liberális és a zöld frakciók köré-
ből érkező ellenséges propaganda, 
mely az elnökség munkájának érté-
kelése helyett a magyar belpolitikai 
viszonyok torzító kárhoztatásával 
volt elfoglalva. Ezen a téren sajnos 
– a notórius Daniel Cohn-Bendit 
társaságában – élen jártak Tabajdi 

Csaba és Herczog Edit szocialista 
képviselők, akik magyar létükre ne-
vüket adták ahhoz a szégyenletes 
EP-állásfoglaláshoz, melyről ugyan-
ezen a napon szavazott a Parlament 
plénuma. Ennek vonatkozásában 
megjegyzésre méltó, hogy a nyil-
vánvalóan magyarellenes élű állás-
foglalás kezdeményezői között a 
már említett Tabajdi Csaba, továbbá 
Göncz Kinga volt külügyminiszter 
neve mellett – többek között – a 
magyarbarátnak aligha mondható 
Monika Flašíková Beňová szlovák, 
valamint Cătălin Ivan román szocia-
lista EP-képviselők neve is ott szere-
pel, szemléltetéseképpen azon köz-
mondásnak, hogy: „madarat tolláról, 
embert barátjáról”…

Zárszavában Orbán Viktor minisz-
terelnök imponáló méltóságtudattal 

védte meg Magyarország becsületét 
és jól felfogott érdekeit, világossá 
téve ugyanakkor, hogy egyetlen más 
országnak vagy EP-képviselőnek 
sem áll jogában megszabni, milyen 
alkotmányt fogadjon el a Magyar 
Országgyűlés. Cohn-Bendit alantas 
támadásaira válaszolva, a miniszter-
elnök egymáséhoz hasonló „lázadó 
múltjukra” utalt, azzal a különbség-
tétellel, hogy míg annakidején a volt 
francia diákvezér a polgári demok-
rácia ellen lázadt, ezzel szemben ő 
maga a kommunista diktatúrával 
fordult volt szembe…

Amint az várható volt, a „sok lúd 
disznót győz” képletének megfele-
lően az Európai Parlament 331 – 274 
arányban és 54 tartózkodás mellett 
végül is – minimális többséggel – 
megszavazta a magyar Alkotmányt 
elítélő állásfoglalást.

Tőkés László erdélyi képviselő 
írásbeli úton terjesztette be hozzá-
szólását a vitához, valamint az alkot-
mányügyi szavazással kapcsolatos 
indoklását.

Másnap, 2011. július 6-án délelőtt 
a hivatalba lépő lengyel EU-elnök-
ség programjának megvitatásával, 
Donald Tusk lengyel miniszterel-
nök személyes jelenlétében folyta-
tódott az EP strasbourgi ülésszaká-
nak munkája.

Strasbourg, 2011. július 5.

H O Z Z Á S Z Ó L Á S

a magyar EU-elnökség áttekin-

tése tárgyában

 
Nem kívánom szaporítani a szót 

a most véget ért magyar EU-elnök-
ség értékelése tárgyában: az ellőt-
tem szólok annak eredményeit és 
sikereit már kellő tárgyilagossággal 
méltatták.

Én magam arra szorítkozom, 
hogy erdélyi kisebbségi magyar-
ként és románállampolgárként 
elismerésemet és köszönetemet 
fejezzem ki a magyar elnökségnek, 
személy szerint pedig Orbán Viktor 
miniszterelnöknek azért a fi gyele-
mért, melyet a kisebbségi közös-
ségek és Európa kulturális, etnikai 

és vallási sokszínűségének az ügye 
iránt tanúsítottak, valamint azért a 
támogatásért, melyet a nyugat-bal-
káni országok európai integrációja, 
nevezetesen Horvátország csatla-
kozása, valamint Romániának a 
schengeni övezetbe való felvétele 
érdekében nyújtottak.

     Az elismerésen túlmenően vi-
szont az Európai Parlament plénu-
mától kívánok elnézést kérni azért, 
hogy miközben a magyar elnökség 
a globális gazdasági válság rend-
kívüli körülményei között próbált 
megtenni minden tőle telhetőt az 
ebből való kiút megtalálása érdeké-
ben – ezzel szemben a posztkom-
munista magyarországi baloldal, 
nevezetesen a Magyar Szocialista 

Párt európai képviselői az Unióba, 
illetve a Parlamentbe „exportálták” 
belpolitikai frusztráltságukat, vala-
mint pártpolitikai viszálykodásai-
kat, és olcsó politikai haszonszerzés 
céljából, a magyar nemzeti érde-
keket elárulva és a közös európai 
érdekeket semmibe véve – félreve-
zetett külhoni szövetségeseik támo-
gatásának igénybevételével – nem 
átallották kézzel-lábbal akadályoz-
ni és hátráltatni a magyar elnökség 
áldozatos munkáját.

     A magyar elnökség befejezté-
vel elégtétellel nyugtázhatjuk, hogy 
erre irányuló elvtelen törekvésük – 
egészében véve – kudarcot vallott.

 
Strasbourg, 2011. július 5.
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Itt az ideje, hogy Dél-Kaukázusban is békesség legyen!
Az Európai Parlament strasbour-

gi plenárisa 2011. július 6-i ülésének 
napirendjén szerepelt az Európai 
Bizottság alelnökének, Catherine 
Ashton asszonynak, az Unió külügyi 
és biztonságpolitikai főképviselő-
jének a Nyilatkozata a Hegyi-Kara-

bahban kialakult helyzetről. 
Tőkés László EP-alelnök már 

kezdettől fogva nagy fi gyelemmel 
és érzékenységgel követte az Eu-
rópai Parlamentnek az Unió keleti 
szomszédságában fekvő kaukázusi 
térség békés rendezésére irányuló 
erőfeszítéseit, és maga is bekapcso-
lódott ebbe a folyamatba. 

Amint arról már korábban be-
számoltunk, 2011. február 9-én, az 
Európai Parlamentben, az Emberi 
Jogok Határok Nélkül emberi jogi 
szervezet és EP-képviselőnk brüsz-
szeli irodájának a közös szervezés-
ében ebben a szellemben került sor 
egy, a karabahi helyzettel kapcso-
latos humanitárius rendezvényre. 
Ennek alkalmával a HRWF aktivistái 
az 1994-es örmény–azeri háború 
következtében otthonukat elhagyni 
kényszerülők drámai sorsáról nyúj-
tott tájékoztatást. 

Ez év májusában, az Örmény-

ország Európai Barátai brüsszeli 
székhelyű örmény lobbi-szerve-
zet meghívására Ferenczy Zsuzsa 

Anna, Tőkés László brüsszeli mun-

katársa Jerevánban tett látogatást, 
ahol számos politikai vezetővel és 
civil szervezet képviselőjével talál-
kozott Örményország európai integ-
rációs törekvéseinek megismerése, 
valamint a karabahi helyzet mélyre-
hatóbb megértésé céljából.

Legutóbb, 2011. június 21-én er-
délyi képviselőnk Avet Adonts-t, 
Örményország brüsszeli nagykö-
vetét fogadta hivatalában. A ta-
lálkozón a nagykövet a karabahi 
helyzettel kapcsolatban arra kérte 
képviselőnket, és egyben az Európai 
Parlamentet, hogy aktívabb módon 
járjanak közben a fennálló feszült 
helyzet mihamarabbi békés rende-
zése érdekében. A „befagyott” konf-
liktus súlyos válság kirobbanásához 
is vezethet – fi gyelmeztetett a nagy-
követ.

Tudnivaló, hogy azon a dél-kau-
kázusi területen 1921-ben megala-
kult a Hegyi-Karabah Autonóm 

Terület. 1991-ben, a Szovjetunió 
felbomlását követően, minekutána 
Örményország és Karabah külön-
külön kikiáltották függetlenségüket, 
véres háború tört ki Azerbajdzsán és 
az örmény állam között. Ezt – Orosz-
ország közvetítésével – 1994-ben 
fegyverszünet zárta le, viszont tar-
tós béke nem született. Ezenközben 
Karabah örmény ellenőrzés alá ke-
rült. A helyzet végleges rendezésére 

azonban mindmáig nem került sor, 
ugyanis a nemzetközi közösség nem 
hajlandó elismerni a terület függet-
lenségét, másfelől Azerbajdzsán to-
vábbra is igényt tart reá. 

Mindezek következményképpen, 
az elmúlt tizenöt évben Azerbaj-
dzsán és Örményország viszonyát 
– a nemzetközi közvetítés ellené-
re is – eredménytelen tárgyalások 
jellemezték. A véres háború követ-
keztében, mely több mint 30.000 ál-
dozatot követelt, csaknem félmillió 
örmény menekült, valamint ugyan-
ennyi azeri lakos kényszerült ottho-
nát elhagyni, ez pedig súlyos huma-
nitárius válsághoz vezetett. 

Adalékként azt is fontos meg-
említenünk, hogy az ún. Minszki-
csoport közvetítésével (Amerikai 
Egyesült Államok, Franciaország és 
Oroszország), 2011. június 24-én, az 
oroszországi Tatárföld székvárosá-
ban, Kazanyban, az örmény és az 
azeri elnökök részvételével újabb 
csúcstalálkozóra került sor. A foko-
zott nemzetközi elvárások ellenére 
áttörés nem született, és minden 
maradt a régiben.

A mai parlamenti vita felszóla-
lói arra hívták fel a fi gyelmet, hogy 
a térségben vészjóslóan fokozódik 
a feszültség, és a kaukázusi helyzet 
stabilizálása az EU számára megke-
rülhetetlen kérdés. 

F E L S Z Ó L A L Á S

A június 24-i kazányi csúcstalál-
kozót megelőzően, a nemzetközi 
közösség nagy reményeket fűzött 
ahhoz, hogy Örményország és Azer-
bajdzsán békeszerződést köt Hegyi 
Karabah, egy olyan régió ügyében, 
melyet évszázadok óta keresztény 
örmények és török muzulmán aze-
riek laknak, Dél-Kaukázus vidékén, 
különböző idegen hatalmak válta-
kozó fennhatósága alatt.

A megegyezés – sajnálatos mó-
don – nem jött létre. A hozzá fűződő 
nemzetközi elvárások szertefoszlot-
tak, a két megtört nemzet további 
csalódottságát idézve elő és a köz-
vetítők tehetetlenségét bizonyítva.  

A további szenvedések megelő-
zése érdekében az Európai Uniónak 
nem szabad haboznia, és nem en-
gedheti meg a régióban jelen lévő 
más politikai szereplőknek – mint 
amilyen Oroszország –, hogy saját 
kizárólagos befolyásuk alá vonják 
az ottani folyamatokat. 

Folyamatosan és kiegyensúlyo-
zott módon nyomást kell gyakorol-
nunk mindkét érdekelt országra és 
támogatnunk kell őket abban, hogy 
a Madridi Alapelveket elfogadják, 
továbbá európai irányultságukra 
apellálva, a két nemzet megbé-
kéltetése révén kell elősegítenünk 
a tartós béke megteremtését. El 
kell érnünk, hogy a több százezer 
örmény menekült és lakhelyét el-
hagyni kényszerült azeri békében és 

méltósággal térhessen vissza ottho-
nába.

A valódi és fenntartható béke 
megteremtésének egyetlen igazi 
lehetőségeként a párbeszéd és a 
kompromisszum kínálkozik. Egy 
olyan felfogásbeli változásra van 
szükség, melynek eredményekép-
pen mindkét nemzet képes legyen 
arra, hogy saját szenvedései mellett 
a másik igényeit is szem előtt tart-
sa.

A Balkánon megteremtődött volt 
a béke. Itt az ideje, hogy a szomszé-
dos Dél-Kaukázusban is békesség 
legyen! 

Strasbourg, 2011. július 6. 

Tőkés László EP-alelnök

Dél-Kaukázus
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Habsburg Ottó emlékére

Azt mondhatjuk, hogy Habsburg 

Ottónak, az utolsó osztrák császár 
és magyar király legidősebb fi ának 
személye révén, évszázadokra visz-
szanyúló történelmi szembenállást 
követően, a szónak a legmélyebb 
– evangéliumi – értelmében: végre 
megvalósult a magyar nemzet meg-
békélése a Habsburg-házzal. Bizony-
sága ennek az „utolsó trónörökös” 
magyarságunkért vállalt nemzetközi 
szolgálata, másfelől pedig a népünk 
körében való rendkívüli népszerű-
sége. Habsburg Ottó magyarnak 
vallotta magát. A Páneurópai Unió 
elnökeként ebben a minőségében 
vallotta, hogy: „Az egyesült Európa 
magyar nemzetünk nagy reménysé-
ge”.

Évszázadnyira terjedő életútja a 
totalitárius nemzeti-szocialista és 
kommunista rezsimek próbatételein 
át vezetett az egyesült és demokra-
tikus Európa képviselőtesületének 
soraiba. Császári rangját az isteni 
gondviselés európai méltóságra 
változtatta – Ő pedig tudatos hívő 

keresztényként ekképpen áldozta 
egész életét és minden energiáját a 
páneurópai eszme népszerűsítésére, 
az európai nemzetek egyesítésére, 
elvesztett kelet-közép-európai ki-
rálysága népeinek a szolgálatára. A 
Habsburg-császárok uralmához fű-
ződő „Divide et impera” megosztó 
politikáját ekképpen cserélte a né-
pek megbékéltetésének és egysé-

gesítésének korszakos missziójára.
Ceauşescu egykori alattvalója-

ként és Temesvár korábbi kálvinis-
ta lelkipásztoraként Isten iránti há-
laadással gondolok vissza az 1989 
augusztusi páneurópai piknikre, 
melynek Pozsgai Imrével együtt 
Habsburg Ottó egyik fővédnöke volt. 
A „hallgatás falát” áttörve – a sop-
ronpusztai polgári összejövetelen 
elhangzott „határnyitogató” üzene-
tem révén – lélekben magam is ott 
voltam, ahol a part szakadt, és ahol 
a magyar–osztrák határ áttörésével 
a magyar demokraták, valamint a 
kelet-német menekültek a kelet-eu-
rópai „szolganépek” előtt megnyitot-

ták a szabad és egységes Európába 
vezető utat.

A szovjet birodalom bukását köve-
tően, magyar politikai és közéletünk 
állandó szereplőjeként, Habsburg 
Ottó továbbra is élen járt – immár – a 
„virtuális Vasfüggöny” lebontásá-
ban, Nyugat és Kelet egyesítésében, 
nem utolsósorban pedig a határon 
túlra szakított magyarság ügyének 
támogatásában. Ez utóbbi célt szol-
gálta – egyebek mellett – az a stras-

bourgi közmeghallgatás és páneu-
rópai találkozó, melynek alkalmával, 
1996-ban, erdélyi magyarságunk 
jogainak és közösségi önrendelkezé-
sének ügyét első ízben képviselhet-
tem az Unió elzászi fővárosában.

Habsburg Ottó politikai pályafu-
tása legszebb élményének a kom-
munizmus – mindenekelőtt magyar-
országi – összeomlását nevezte. A 
„magyar szabadság” újjászületésé-
nek és a demokratikus rendszervál-
tozásnak eme korszakváltó esemé-
nyére visszagondolva, és az Ő ebben 
játszott szerepét méltatva – az euró-
pai béke megteremtésének szellem-
ében idézzük Krisztus Urunknak a 
Hegyi beszédben elhangzott ígére-
tes szavát: „Boldogok a békességre 
igyekezők, mert ők az Isten fi ainak 
mondatnak” (Mt. 5,9).

Strasbourg, 2011. július 7.

Tőkés László
az Erdélyi Magyar

Nemzeti Tanács elnöke
    az Európai Parlament alelnöke
az Európai Tiszteletbeli Szenátus 

tagja

Kína és az Unió párbeszéde az emberi jogokról
Az Európai Parlament első fél-

évének utolsó munkahetén a szak-
bizottságok üléseire került sor. Az 
Emberi Jogi Bizottság (DROI) 2011. 
július 11-i munkaülése zártkörű 
megbeszéléssel kezdődött, melynek 
alkalmával az Európai Unió Külügyi 
Szolgálatának (EEAS) tisztségviselői 
nyújtottak tájékoztatást az Unió és 
Kína közötti emberi jogi párbeszéd 
30. fordulójáról, amelyet idén június 
16-án, Pekingben tartottak.

Heidi Hautala elnökasszony 
fi nnországi miniszterré való kine-

vezése nyomán a DROI-Bizottság 
vezetését Andrzej Grzyb lengyel 
néppárti alelnök vette át. Megnyitó 
beszédét követően Rolf Timans, az 
EEAS német nagykövete tartott be-
számolót a kínai–európai párbeszéd 
legutóbbi tanácskozásának fejlemé-
nyeiről, illetve a kínai emberi jogi 
helyzetről.

Figyelemre méltó, hogy a Kíná-

ban végrehajtott kivégzésekkel, a 
politikai foglyok fogvatartásával 
és kínzásával, valamint a szólász-
szabadság és az internethasználat 

korlátozásával kapcsolatos európai 
felvetések válaszaképpen a kínai 
hatalom képviselői az Európai Unió 
országaiban elkövetett emberi jogi 
sérelmek – vélt vagy valós – esete-
it hánytorgatták fel, a mindnyájunk 
által ismert kommunista érvelés 
stílusában. Az elhangzottakból nyil-
vánvaló módon kitűnt, hogy a kínai 
totalitárius rezsim tovább folytatja 
demokratikusnak álcázott elnyomó 
politikáját, mellyel szemben az Eu-
rópai Közösség őszinte párbeszédre 
irányuló jószándéka és tényfeltárá-

Emberi jogok



12

dEPutáció Lengyel EU-Elnökség

sai szinte teljességgel hatástalanok 
maradnak. Tibet és Hszincsiang 
tartomány vonatkozásában a kínai 
tárgyalófél a megszokott kommu-
nista kirakatpolitika hamis érvelé-
sével vetett vissza valamennyi, té-
nyekre alapozott kritikát.

Alkalmi felszólalásában Tőkés 

László európai parlamenti alelnök 
mindenekelőtt Ershidin Israel uj-
gur emberi jogi harcos sorsa felől 
érdeklődött, akit nemrégen a kazak 
hatóságok adtak és szolgáltattak ki a 
kommunista Kínának. Az EP alelnö-
ke másodsorban afelől érdeklődött, 
hogy az Unió képviselői alkalmat ke-
rítettek-e arra, hogy ottlétükkor az 
üldözött társadalmi és egyházi kö-
zösségek – ellenzéki – képviselőivel 
találkozzanak. Válaszában a Külügyi 
Szolgálat főtisztviselője sajnálattal 
vallotta be, hogy az ellenzéki kínai 
aktivisták veszélyeztetését elkerü-
lendő, nem törekedtek a velük való 
találkozásra, Israel ujgur szabadság-
harcos ügyét pedig nem tartották 
tanácsosnak szóvá tenni.

Az Emberi Jogi Bizottság nyilvá-
nos ülésének keretében megtartott 
kínai közmeghallgatáson Patrick 

Phong, egy hongkongi illetőségű 
emberi jogi szervezet képviselője 
valamint Yijang Xia emberi jogi 
aktivista tartottak drámai hangvé-
telű beszámolót a súlyosbodó kínai 
helyzetről – nevezetesen az emberi 
jogok védelmét vállaló, üldözött 
ügyvédekről és a bebörtönzött el-
lenzékiekről, továbbá a Falun Gong 

elnevezésű világnézeti mozgalom 
vezetőinek és híveinek az üldözésé-
ről és bebörtönzéséről.

Idevágó felszólalásában Tőkés 
László a Dalai Láma tavalyi, vala-
mint a kínai miniszterelnök idén 
júniusi budapesti látogatásának sú-
lyos ellentmondására mutatott reá, 
kételyét fejezve ki aziránt, hogy az 
emberi jogok, az „európai értékek” 
ügye képes lesz felülkerekedni az 
Unió tagállamainak – jól felfogott 
– gazdasági érdekein. Erdélyi kép-
viselőnk sajnálattal állapította meg, 
hogy a Dalai Láma tervbe vett er-
délyi tátogatását tavaly ősszel azért 
akadályozta meg a román hatalom, 
mert nem kívánt ujjat húzni Kínával.

Válaszában Patrick Phong hatá-
rozottan elvetette a kínai kommu-
nista rezsimnek a   „külső beavat-

kozásra” vonatkozó, visszautasító 
doktrínáját. Rolf Timans nagykövet 
viszont azon meggyőződésének 
adott kifejezést, hogy az adott hely-
zetből – minden visszaélés és üldöz-
tetés ellenére – egyedül az EU–Kína 

párbeszéd jelenthet reményt a kiút 
megtalálására. A nagykövet ugyan-
akkor bejelentette, hogy az európai 
és a kínai fél következő találkozójára 
idén késő ősszel, Brüsszelben fog 
sor kerülni.

A DROI-Bizottság évzáró ülésé-
nek másik kiemelkedő napirendi tár-
gya az újan hivatalba lépő lengyel 

EU-Elnökség emberi jogi és külügyi 
szakértőinek a meghallgatása volt. 
Ennek rendjén Ryszard Kalisz, a 
Szejm Emberi Jogi Bizottságának el-
nöke, valamint Leon Kieres, a Len-
gyel Szenátus Külügyi Bizottságá-
nak vezetője ismertették országuk 
következő félévre előirányzott fel-
fogását és terveit. Kalisz bizottsági 

elnök kiváltképpen az emberi jogok 
kérdésére összpontosított, míg sze-
nátusi elnöktársa az EU külügyi po-
litikájának viszonylatában mutatta 
be a lengyel Elnökség terveit.

Tőkés László alelnök a magyar 
Elnökség folytonossága jegyében 
üdvözölte a hivatalba lépő lengyel 
Elnökséget, és külön is jókívánságait 
fejezte ki az Andrej Grzyb és Janusz 

Władysław Zemke bizottsági al-
elnökök által képviselt új vezető-
ségnek. A kínai közmeghallgatásra 
visszautalva és erdélyi magyar mi-
voltát, valamint egyházi minőségét 
hangsúlyozva, a nemzeti és vallási 

kisebbségek emberi jogaira kérde-
zett rá és az üldözött keresztény 

közösségek védelmét ajánlotta a 
lengyel Elnökség fi gyelmébe. II. Já-

nos Pál pápa és Popjeluskó atya 

népe természetszerűleg kél a hitük 
miatt üldöztetést szenvedő Testvé-
rei védelmébe – mondotta a püs-
pök.

Ennek kapcsán Janusz Woja-

iechowski lengyel EP-képviselő a 
litvániai lengyel kisebbség mostoha 
sorsára hívta fel a fi gyelmet, és azt 
indítványozta, hogy országának EU-
Elnöksége ne csak az ún. harmadik 
országok, hanem az EU-tagállamok 
kisebbségeinek a sorsára is fi gyeljen 
oda.

Érzékeny válaszában Leon Ki-
eres külügyi bizottsági elnök teljes 
egyetértését fejezte ki Tőkés László 
alelnökkel, tavalyi bukaresti tárgya-
lásaira visszautalva pedig, a kisebb-
ségi jogok érvényesítésének a gya-
korlati vonatkozásait hangsúlyozta.

Kalisz bizottsági elnök ezzel egy-
behangzóan az európai roma-stra-

tégia gyakorlatba ültetése iránt 
kötelezte el országát, a Visegrádi 

Négyek viszonylatában pedig a 
szlovákiai magyarok helyzetének a 
tartós megoldását szorgalmazta. 

Zárszavában Andrzej Grzyb 
levezető elnök tényszerű módon 
értékelte a DROI-Bizottság emberi, 
kisebbségi jogi téren elért eredmé-
nyeit. A Szaharov-díj folyamatban 
lévő jelölései kapcsán a jeles kitün-
tetés szerepét méltatta az emberi 
jogi harcosok személyi védelme te-
kintetében.

Brüsszel, 2011. július 12.
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Az Országos Diszkriminációellenes Tanács vizsgálódik a 
Tőkés László meggyilkolására uszító újságíró ügyében
2011. július 12-én tartotta az első 

meghallgatást az Országos Diszk-
riminációellenes Tanács (ODT) a 
Ştefan cel Mare című hetilap május 
elsejei számában megjelent, Tőkés 

László meggyilkolására uszító újság-
cikk ügyében. Mint ismeretes, ebben 
Mihai-Florin Nahorniac, a kiadvány 
igazgatója, egyben főszerkesztője 
Florin Bucovineanul név alatt töb-
bek között azt írja az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács elnökéről, az Európai 
Parlament alelnökéről, hogy: „Nem 
szégyelli magát ez a szerencsétlen 
»bozgor«  [itt: hazátlan]? Hogy képes 
meggyalázni azt az országot, ahol 
született, ahol örvendhetett mind-
azoknak a jogoknak, amelyek min-
den román állampolgárt megillettek 
ebben az országban? Ha valami nem 
tetszik, miért nem mész Magyaror-
szágra? Hát nem lesz már valaki eb-
ben az országban, aki golyót ereszt 
ennek a hazaárulónak a fejébe? ” 

A médiatermék öndefi níciója 
szerint: nemzeti, politikai független 

kiadvány, amely Románia függet-
lenségéért, szuverenitásáért, integ-
ritásáért és újraegyesítéséért küzd. 
A kiadványt, igazgatóján keresztül, 
akkreditálta az Európai Bizottság, az 
Európai Unió, a NATO és a G8, állítja 
a tulajdonosa, aki tulajdonképpen 
az idézett cikk szerzője is egyben. 
Az iromány olyan alapvető emberi 
jogokat sért, mint a becsülethez, az 
emberi méltósághoz vagy az élethez 
való jog. Mindemellett elfogadha-
tatlan a gyilkosságra való minősített 
felbujtás, ami azért is különöskép-
pen súlyos, mert előre megfontolt 
szándékkal való elkövetésre buzdít. 
Tőkés László az Országos Diszkrimi-
nációellenes Tanácshoz benyújtott 
panasza mellett becsületsértés és 
gyilkosságra való felbujtás vétsége 
miatt feljelentést tett a bukaresti tör-
vényszék mellett működő ügyész-
ségnél is.

Az ODT bukaresti székhelyén zaj-
ló keddi tárgyaláson Tőkés Lászlót 

Kincses Előd ügyvéd képviselte, 

a vádlott fél azonban a beidézés 
ellenére nem jelent meg, így az ér-
demi tárgyalásra nem kerülhetett 
sor. Asztalos Csaba, az ODT elnöke 
meghallgatta Kincses Előd ponto-
sítását a beadványt illetően, misze-
rint nemcsak az ominózus újságcikk 
szerzőjét, hanem a román uralkodó-
ról elnevezett kiadványt is diszkrimi-
náció elkövetésével vádolják. 

A tárgyaláson elhangzott: a vizs-
gálatot nehezíti, hogy a cikk szerzőjé-
nek pontos lakcíme ismeretlen. Utó-
lag kiderült, hogy az a cím, melyre az 
ODT a beidézést küldte, nem valós. 
Az újságíró egyetlen ismert elérhe-
tősége a lap impresszumában talál-
ható, ez az egyetlen kiindulópont, 
amelyre egyelőre az eljárás során 
hagyatkozhat a testület. A vizsgálat 
ellenben tovább folytatódik, és az 
ODT várhatóan augusztus második 
felében tűzi ki az újabb meghallga-
tás időpontját.  

Nagyvárad 2011. július 12. 

Ha katalán sört iszik, európai sört iszik

“Ha katalán sört iszik, európai 
sört iszik” − hirdeti nemzeti öntu-
dattal annak a rendezvénynek a 
jelmondata, melyet a kereskedelmi 

áruk és termékek katalán nyelven 
való feliratozásának és címkézésé-
nek népszerűsítése érdekében, a 
Moritz katalán sörgyártó cég kez-
deményezésére, Ramon Tremosa i 

Balcells katalán európai parlamenti 
képviselő védnökségével a mai na-
pon tartottak Brüsszelben, az Euró-
pai Parlamentben. 

Az EP július 4-7. között tartott 
strasbourgi plenáris ülésén szavaz-
tak a Környezetvédelmi, Közegész-
ségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottságnak (ENVI) az élelmisze-
rekről szóló tájékoztatással kapcso-
latos azon jelentéséről, melynek 
tárgyalása során éles vita alakult ki 
azzal kapcsolatban, hogy Katalóni-

ában az említett rendelet nyomán 
lehetséges lesz-e a katalán nyelv ki-
zárólagos használata a helyi termé-
kek címkézésében. Spanyolország 
demokratizálódása óta egyre több 
katalán termelő címkézi termékeit 
kizárólag katalán nyelven, és ez a 
folyamat a televízió, a rádió és az 
újságok nyelvhasználata révén is 

egyre erősödik. Ezzel hozható kap-
csolatba, hogy a Moritz sörgyár jú-
lius 12-én délben, a katalán nyelv 
népszerűsítése érdekében jelképes 
módon egy-egy üveg sört osztott 
ki mind a 736 parlamenti képvise-
lőnek.  

A katalán sajtó jelenlétében, kö-
tetlen módon zajló sörosztáskor, a 
Barcelonai TV kérdéseire válaszolva, 
Tőkés László képviselőnk az alka-
lom üzenetét ekképpen fogalmazta 
meg: „Bennünket, erdélyi magyaro-
kat a katalán sör a Csíki sörre em-
lékeztet, melyet − az előbbitől el-
térően − még mindig csak bajosan 
lehet magyar felirattal forgalmazni. 
A természetszerűleg kijáró nyelvi 
jogokon túlmenően viszont az or-
szágnyi Katalán-föld Székelyföld 

területi autonómiájának a kivívá-
sa tekintetében is mintaértékű és 
példamutató számunkra.” 

Brüsszel, 2011. július 12.
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Méltó büntetést a diktatúrák rémtetteiért!

Igazságszolgáltatás

Az Európai Parlament Emberi 
Jogi Bizottsága (DROI) 2011. július 
12-én délelőtt a Nemzetközi Bün-

tetőbíróság (International Crimi-
nal Court – ICC) előtt álló kihívások 
és nehézségek ügyében rendezett 
nyilvános közmeghallgatást.

Említésre méltó, hogy 2011 má-
jusában Luis Moreno-Ocampo, a 
Bíróság főügyésze Brüsszelbe láto-
gatott, és találkozott Tőkés László 
európai parlamenti alelnökkel.

A közmeghallgatás meghívott 
előadói, köztük Herta Däubler-

Gmelin korábbi német igazságügy-
miniszter és Hans-Peter Kaul, az 
ICC alelnöke a 2003-ban megalakult 
nemzetközi igazságszolgáltatási in-
tézmény jelenlegi bizonytalan hely-
zetét elemezték, és az Európai Unió, 
valamint tagországai hathatós tá-
mogatását igényelték a büntetőbí-
róságot létrehívó Római Statútum 
(2002) ratifi kálásához.

Tudnivaló, hogy idén ősszel a 
Nemzetközi Büntetőbíróságról szóló 
jelentés kerül az Európai Parlament 
elé, mely erkölcsi, politikai és anyagi 
vonatkozásban kíván új lendületet 
adni a tömeggyilkosságok, a hábo-
rús bűnök és az emberiséggel szem-
ben elkövetett bűncselekmények 
elleni globális összefogásnak.

Felszólalásában Tőkés László 
EP-alelnök elismerését fejezte ki 
a nemzetközi igazságszolgáltatás 
ügyében megvalósuló ígéretes ösz-
szefogás iránt, ismételten rámutatva 
azonban arra, hogy miközben a náci 
háborús bűnök és a balkáni hábo-
rúban elkövetett kollektív bűncse-
lekmények elnyerték/elnyerik mél-
tó büntetésüket – ezzel szemben 
viszont a kommunista diktatúrák 
rémtettei továbbra is fi gyelmen kí-
vül maradnak.

Tőkés László álláspontjával egy-
behangzóan Vytautas Landsber-

gis litván képviselő, volt államelnök 
is arra mutatott rá, hogy a kom-
munizmus bűntetteivel szembeni 
szelektív elbírálás nagymértékben 
kompromittálja a nemzetközi iga-
zságszolgáltatás fennen hirdetett 
elveit, és az ICC hitelét rontja.

Válaszában Herta Däubler-Gme-
lin elvi egyetértését fejezte ki a fel-
szólalókkal. „Önökkel együtt bírá-
lom az igazságszolgáltatás terén ér-
vényesülő kettős mércét és vétkes 

szelektivitást” – mondotta, egyben 
rámutatva arra, hogy a Büntetőbí-
róság politikamentes intézmény, 
és mint ilyen, csak az elébe utalt 
ügyekkel foglalkozhat. A kommu-
nista bűntettek elkövetőinek fele-

lősségrevonásáról nem a Bíróság, 
hanem az ENSZ Közgyűlése – vagyis 
a politikum – volna hivatott dönteni 
– jelentette ki a jogász politikusnő.

Záró összefoglalójában Rolf Ti-

mans, az Európai Külügyi Szolgálat 
(EEAS) nagykövete Catherine Ash-

ton külügyi főképviselő és az általa 
vezetett külügyi hivatal elkötelezett 
támogatásáról biztosította a Nem-
zetközi Büntetőbíróságot.

Az Európai Bizottság (EB) tiszt-
ségviselője a komplementaritás el-
vének értelmében a nemzetközi és a 
nemzeti igazságszolgáltatások szo-
ros együttműködését szorgalmazta.

Az új lengyel EU-elnökség kép-
viselője Marek Madej államtitkár 
országa nevében azt a vállalást tet-
te, hogy 2011 októberéig lehetőleg 
véglegesíteni fogják az ICC tevé-
kenységének kiterjesztésére vonat-
kozó akciótervet, és ezzel együtt a 
Római Statútum módosítása ügyé-
ben is eljárnak.

Az elhangzott terveknek és ígé-
reteknek mintegy mementójaként 
hívták fel a fi gyelmet többen is arra, 
hogy az ENSZ a közelgő július 17-ét 
jelölte ki az Igazságszolgáltatás 

Nemzetközi Napjának.

Brüsszel, 2011. július 13.

A lengyel EU-elnökség oktatásügyi prioritásai

Az Európai Parlament Oktatási 

és Kulturális Bizottságának (CULT) 
2011. július 13-i ülésén mutatkoztak 
be a soros lengyel EU-elnökség ille-
tékes miniszterei és számoltak be a 
szaktárcák által meghatározott el-

nökségi prioritásaikról.
Katarzyna Hall közoktatási mi-

niszter elsődlegesen az oktatási in-
tézmények modernizálásának fon-
tosságát, valamint a mobilitási prog-
ramok minden oktatási szintre való 

kiterjesztését és erősítését hangsú-
lyozta. A diákok sikeres nemzetközi 
cseréjéhez elengedhetetlen a ma-
gas szintű nyelvoktatás. Meglátása 
szerint fontos, hogy a szomszédos 
tagállamok egymás nyelveit is ok-
tassák.  Barbara Kudrycka tudo-
mányügyi és felsőoktatási miniszter 
a felsőoktatás és a Bolognai rendszer 
újragondolását és reformját szorgal-
mazta, valamint azt, hogy az olyan 
uniós programokat, mint például 
az Erasmus-program, a felsőoktatás 
minden szintjére terjesszék ki. Azt is 
elsődleges célként emelte ki, hogy 
a felsőoktatási intézmények nyissa-
nak a gazdasági élet, a civil szféra, 
valamint az adott régió irányába, és 
pozitív, innovatív és együttműködő 
szellemben járuljanak hozzá közös-
ségeik fejlődéséhez. Fejleszteni kell 
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a mobilitást elősegítő programokat, 
hangsúlyozta.

Doris Pack elnökasszony arra 
mutatott rá, hogy a Bolognai rend-
szer reformja kiemelt prioritása kell 
legyen az elkövetkező időszaknak, 
hiszen a három éves alapképzés 
bevezetése nem mindenütt vonta 
maga után a tananyag és a mód-
szertan átalakítását, s ezáltal felemás 
helyzetet idézett elő. Egyetértett az-
zal, hogy az oktatási programoknak 
nyitniuk kell a keleti és a déli part-
ner-országok irányába, mindazonál-
tal azt a szomorú tényt sem szabad 
szem elől téveszteni, hogy rengeteg 
olyan felsőfokú végzettségű fi atal 
telepedett át a nyugat-európai or-
szágokba, aki tudásánál, képesítésé-
nél és tehetségénél messze alul ma-
radó munkát kénytelen végezni. 

Tőkés László erdélyi képvise-
lőnk örömmel köszöntötte az újan 
hivatalba lépett lengyel elnökség 
minisztereit, és elismerését fejez-
te ki aziránt, hogy a lengyelek is 
ugyanazzal a lendülettel indították 
féléves munkájukat, mint amely a 
megelőző magyar elnökség tevé-
kenységét jellemezte. A város szü-
löttjeként büszkeséggel idézte fel, 

hogy Báthory István néhai erdélyi 
fejedelem 1581-ben éppen Kolozs-

váron alapította meg szülőhazája 
első egyetemét, majd utóbb, immár 
lengyel királyként új hazájában is 
egyetemet alapított – Vilnában. 

Az európai felsőoktatás idősze-
rű – napirendi – kérdésére rátérve, 
az ezen a téren is súlyos válsággal, 
a kommunizmus visszahúzó öröksé-
gével küszködő kelet-közép-európai 
országok felzárkózásának a fontos-
ságát, – a fejlett Nyugat és a lesza-
kadt keleti térség egyetemi oktatási 
rendszerének a kiegyensúlyozását 
hangsúlyozta. A romániai helyze-
tet hozva fel példaként, elmondta, 
hogy a román kommunista diktatú-
ra 1959-ben felszámolta volt a ko-
lozsvári magyar egyetemet, amely-
nek pótlására 1989 után az erdélyi 
történelmi egyházak Nagyváradon, 
illetve kolozsvári, marosvásárhelyi 
és csíkszeredai helyszínnel két új 
egyetemet hoztak létre.

Az Unió által népszerűsített mo-

bilitás vonatkozásában Tőkés Lász-
ló komoly fenntartásainak adott 
hangot, tekintettel arra, hogy a kele-
ti térség ifj úsága – köztük igen sok 
képzett szakember –, a válság elől 

menekülve, nagy számban hagyja 
el szülőföldjét. Romániából pél-
dául az elmúlt két évtizedben több 
mint kétmillióan távoztak nyugatra, 
munkavállalás vagy továbbtanulás 
céljából – mondotta az EP alelnö-
ke –, úgyhogy a kívánatos az volna, 
hogyha az Unió a kétirányú mobi-

litás kialakítását segítené elő és tá-
mogatná. 

Bogdan Zdrojewski lengyel kul-
turális és örökségvédelmi miniszter 
a kultúra és az oktatás szervesebb 
összekapcsolását, valamint a kultú-
rában rejlő gazdasági lehetőségek 
jobb kiaknázását emelte ki, továbbá 
a kulturális örökség digitalizálásának 
a fontosságát hangsúlyozta, egy Eu-
rópai digitális könyvtár létrehozását 
indítványozva. 

Adam Giersz turisztikai és sport-
miniszter a sport integritásának 
megőrzését, a korrupció és a dop-
ping elleni harc hatékonyabbá téte-
lét, valamint a sportpolitika tovább-
fejlesztését szorgalmazta, egyben a 
sport rendkívüli fontosságú gazda-
sági vetületeire is rámutatva.

Brüsszel, 2011. július 14.

N Y I L A T K O Z A T

Találó módon fogalmazza meg Virgil Pop jeles építész, a kolozsvári Területi Műemlékvédelmi Bizottság főtaná-
csosa, hogy városrendezési, műemlékügyi téren „Bukarest Isztambul felé húz”. Nevezetesen: „balkáninak nevezhe-
tő” az az attitűd, melynek jegyében a megyei illetékes hatóság elutasító szakvéleményét és határozatát felülbírál-
va, az Országos Műemlékvédelmi Bizottság zöld utat adott a kolozsvári Kétágú templom mögötti terület Románia 
törvényeivel ütköző beépítésének. Ennél is sajnálatosabb, hogy az országos műemlékvédelmi törvényeket, vala-
mint a város zöldövezeteire vonatkozó előírásokat sértő engedélyt – valószínűleg politikai nyomásnak engedve 
– a kulturális tárca magyar vezetője, Kelemen Hunor RMDSZ-elnök írta alá, utóbb maga is beismervén, hogy súlyos 
hibát követett el ezáltal.

Tudnivaló, hogy a kolozsvári Alsóvári Református Egyházközségtől a kommunista diktatúra idején elkobzott 
ősi terület-tulajdon ügye, közel két évtizednyi hasztalan pereskedést követően, jelenleg a Strasbourgi Nemzetközi 
Bíróság asztalán található.

Ennek ellenére, a munkagépek már felvonultak a templom kertjében és Péter Tünde főtanfelügyelő-helyettes, 
az RMDSZ Kolozs megyei szervezete oktatásügyi alelnökének cinkos közreműködésével – aki ez ügyben a fenyege-
téstől és a  nyomásgyakorlás egyéb eszközeinek használatától sem riadt vissza – egy újabb, a bukaresti Cathedral 
Plazáéhoz hasonló botrány van kialakulóban a „kincses Kolozsváron”, az Erdélyi Református Egyház rovására, az 
érintett alsóvárosi gyülekezet bénult beletörődésével.

Az is közismert, hogy a Kétágú templom a híres-neves kolozsvári Hóstát népének ősi temploma. Megengedhe-
tetlen, hogy a Hóstátnak a Ceauşescu-féle falurombolás tervébe beillő totális lerombolása nyomán neoklasszicista 
stílusban épült reprezentatív templomuk is ugyanennek a balkáni rombolásnak essen áldozatul.

Éppen ezért határozottan felszólítjuk Kelemen Hunor szakminisztert, valamint az általa vezetett RMDSZ-t, hogy 
vegyék elejét magyar épített örökségünk, valamint Kolozsvár természeti öröksége további károsításának, és haté-
konyan járuljanak hozzá az e téren kívánatos törvényes rend helyreállításához.

Nagyvárad, 2011. július 27.
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Elnöksége
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Londonban a szentföldi keresztényekről

A valamikor még „ősellenségek-
nek” számító anglikán és brit kato-
likus egyházak első számú vezetői-
nek, William Rowan canterbury, va-
lamint Vincent Nichols westmins-
teri érsekeknek a szervezésében és 
irányításával került sor 2011. július 
18–19-én, Londonban a szentföldi 
keresztények ügyével foglalkozó 
nemzetközi konferenciára. A szer-
vező egyházak jelképes értékű ösz-
szefogása, valamint a keresztény, 
zsidó és muszlim, másfelől az egy-
házi, a politikai és a civil szférát kép-
viselő meghívottak és résztvevők 
mintaszerű együttműködése kiváló 
példáját nyújtja az építő párbeszé-
den alapuló konfl iktuskezelésnek és 
problémamegoldásnak. Ezt a törek-
vést és szemléletmódot a konferen-
cia programja is híven tükrözi. A két 
magas egyházi méltóság megnyi-
tóbeszédeit követően, a Szentföld 
képviseletében a szintén katolikus 
és anglikán Fouad Twal pátriárka, 
valamint Suheil Dawani jeruzsá-
lemi püspök tartottak általános 
helyzetismertetőt, ennek nyomán 
pedig a tárgyban leginkább érintett 
palesztin keresztény közösség 

néhány fi atal képviselője nyújtott a 
mindennapi életükről és helyzetük-
ről szóló hiteles élménybeszámolót. 
Izráelből, illetve Palesztinából való 
zsidó és muszlim előadók a közös 
megoldáskeresés jegyében, a saját 
szemszögükből nézve egészítették 
ki azt az általános képet, mely egé-
szében véve a kétszeresen kisebb-
ségi helyzetben élő palesztin ke-
resztények többszörösen hátrányos 
megkülönböztetéséről, az egymás 

mellett élő közösségek konfl iktusos 
viszonyáról, valamint a megszállott 
palesztin területek leromlott gazda-
sági állapotáról és lakóinak mérhe-
tetlen nyomoráról és kilátástalansá-
gáról szólott.

A Canterbury érsek a krisztusi 
időktől számított kétezer esztendő 
folytonosságában juttatta kifejezés-
re a keresztény világ felelősségét 

szentföldi hittestvéreink sorsa iránt, 
akiket drasztikus mértékű és folya-
matos elvándorlásuk következté-
ben – hosszabb távon – a kipusztu-
lás veszélye fenyeget. Valamennyi 
felszólaló a menekülésszerű emig-
rációt tartotta a szentföldi kereszté-
nyek legsúlyosabb problémájának.

Twal pátriárka arra mutatott rá, 
hogy az évtizedek óta fennálló konf-
liktushelyzetet mindhárom vallási 
közösség egyaránt megszenvedi, és 
emiatt valójában mindegyikük nagy 
többsége békét akar. Nem eléged-
hetünk meg azzal, hogy a Szentföld 
egyfajta „vallási Disnyland” legyen 
a világ szemében. Itt az ideje a vál-

tozásnak, a cselekvésnek – han-
goztatták többen is, egybehangzó-
an. A három „ábrahámi vallásnak” 
egymást előítélet és gyűlölködés 
nélkül el kell fogadnia – szorgal-
mazta és sürgette Dawani anglikán 
püspök.

Felszólalásában Tőkés László 

alelnök az Európai Parlamentben 
egyre inkább erősödő érdeklődésről 
és szolidaritásról számolt be az üldö-
zött keresztények ügye iránt. Ennek 
összefüggésében fontosnak ítélte 
az egyházak és a politikum szoro-
sabb együttműködését, illetve a po-

litikai döntéshozók egyházak általi 
befolyásolását. Elégtétellel újságol-
ta, hogy néhány képviselőtársával 
közös kezdeményezésükre, ősszel, 
a közel-keleti üldözött keresztények 
védelmében Libanonban fog sor 
kerülni egy újabb nemzetközi konfe-
renciára. Catherine Ashton külügyi 
főképviselőnél tett közbenjárásukról 
is hírt adott, aki a keresztényüldözé-
sek áldozatainak védelmében azóta 
többször is elkötelezte magát.

A házigazda érsekek összegző 
következtetései, illetve a számos 
felszólaló véleménye megegyezett 
abban, hogy az egyházak nem hall-
gathatnak üldözött testvéreik ügy-
ében, sőt azonnali cselekvésre van 
szükség érdekükben. Egyebek mel-
lett egyetértettek abban, hogy fel 
kell rázni a nyugati keresztény köz-
véleményt és hatni kell a politiku-
sokra / a politikára, valamint erkölcsi 
és anyagi eszközökkel segíteni kell a 
palesztinai keresztényeknek a szü-
lőföldjükön megmaradásban, illet-
ve a hazatérésben. Az igazság és a 

megbékélés útján járva, a Szentföld 
szembenálló közösségei csak együtt 
találhatják meg a kiutat válságos 
helyzetükből – hangzott el az érte-
kezleten. A konferencia helyszínéül 
a Canterbury érsek rezidenciája, a 
Lambeth-palota szolgált. Az első 
nap estéjén a Westminsteri apát-

ság templomában került sor egyhá-
zi hangversennyel egybekötött áhí-
tatra, majd ünnepélyes fogadásra.

A tanácskozás másnapjának reg-
gelén szélesebb – politikai – irány-
ban folytatódtak az előadások. Lord 

Howell államminiszter, az angol 
felsőház tagja az izraeli–palesztinai 
helyzettel és a vallásszabadsággal 
kapcsolatos brit álláspontot ismer-
tette. Tauran bíboros, a Vallásközi 
Párbeszéd Vatikáni Tanácsának el-
nöke XVI. Benedek pápa teljes tá-
mogatásáról biztosította a londoni 
konferenciát. John Dalli európai 
biztos José Manuel Barroso üzene-
tét tolmácsolta a résztvevőknek. 
Tőkés László alelnök előadásában a 
„spirituális Európa” hivatásának igei 
és eszmei alapjairól beszélt.

Nagyvárad, 2011. július 19.
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Tőkés László beszéde a londoni konferencián
EURÓPA  HIVATÁSA

Az Európai Parlament vallási-egy-
házi ügyekben illetékes alelnöke-
ként, Jerzy Buzek elnök és a magam 
nevében kiváló tisztelettel és testvéri 
szeretettel köszöntöm a szentföldi 
keresztények ügyében összehívott 
nemzetközi ökumenikus konferen-
cia résztvevőit. Amint azt válaszle-
velében az Elnök úr már kifejezésre 
juttatta: „az Európai Parlament a kö-
zel-keleti keresztények helyzetének 
alakulását rendkívüli odafi gyeléssel 
követi”. Osztjuk a konferencia szer-
vezőinek azon véleményét, hogy „ez 
egy olyan ügy, amellyel valamennyi-
ünknek együtt kell szembenéznünk, 
mielőtt még nem késő”. Éppen ezért 
engedjék meg, hogy őszinte elisme-
résünket fejezzem ki főtisztelendő 
házigazdáinknak, dr. Rowan Wil-

liams canterbury, valamint Vincent 

Nichols westminsteri érsek urak-
nak ezen magas szintű tanácskozás 
megszervezéséért, mely példás for-
mában tesz bizonyságot a nyugati 
keresztények keleti testvéreik iránti 
gondjáról és felelősségvállalásáról.

Engedjék meg ugyanakkor, hogy 
romániai EP-képviselőként, az egy-
kori Ceauşescu-diktatúra által 
kétszeresen is elnyomott magyar 
református egyház volt temesvári 
lelkipásztoraként, majd püspöke-
ként súlyos üldöztetést szenve-
dő közel-keleti Testvéreink iránti 
együttérzésemet egyéni és szemé-
lyes formában külön is kifejezzem, 
hiszen hogyha valaki, akkor mi, a 
volt ateista-kommunista szovjet bi-
rodalom kelet-európai országainak 
sokat szenvedett alattvalói igazán 
tisztában vagyunk azzal, hogy a val-
lásszabadság eltiprása, valamint a 
kisebbségben élő egyházi és vallási 
közösségek üldözése mit jelent.

A mostanság kibontakozó dél-

mediterráni és arab tavasz mély-
reható demokratikus átalakulások 
ígéretét hordozó fejleményei az 
ezelőtt két évtizeddel elkezdődött 
kelet-közép-európai változások 
emlékét idézik fel, melyek rendjén 
végre kivívhattuk jogainkat és sza-
badságunkat, sőt – rövid időn belül 
– a demokratikus egyesült Európa 

tagjaivá válhattunk. Ami ott és akkor 
történt, az a mediterrán térségben, 
a Közel-Keleten és a Szentföldön 
sem lehetetlen – mondhatjuk Isten 
iránti bizodalommal, a nagyvilág és 
Európa szabadságszerető népeinek 
közösségében.

Ideje van a jövőbe vetett re-

ménységnek – mondjuk és higgyük 
együtt, amint a konferencia doku-
mentumaiban is megfogalmazódik, 
és cselekedjünk érte közösen!

Mostani találkozónk időszerű kö-
rülményei összefüggésében méltó 
két olyan eseményt felidéznünk, me-
lyek memen-

to gyanánt 
s z a b h a t n a k 
irányt felelős 
e g y ü t t g o n -
dolkozásunk-
nak és to-
vábbi terve-
inknek. A fel-
emelő közös 
ö r v e n d e z é s 
alkalma volt 
Rómában, ez 
év májusá-
ban néhai II. 

János Pál pápa boldoggá avatása. 
Ennek viszont éppen az ellenkező 
végletét jelentette idén tavasszal a 
pakisztáni keresztény politikusnak, 
Shahbaz Bhatti akkori kisebbség-
ügyi miniszternek a váratlan meg-
gyilkolása.

Hogyha szabad párhuzamot 
vonnunk kettejük sorsa és pályája 
között, Mahatma Gándhí szavaival 
szólva azt mondhatjuk, hogy: „éle-
tük az üzenet”. 

A „lengyel pápa” élete és szolgá-
lata maga „az üzenet” volt a meg-
osztott Európa, valamint a nagyvilág 
háborúskodó népei számára, amikor 
is az ideológiai, szellemi, tudati „vas-
függöny” lebontásával fáradozott 
kontinensünk egységén, másfelől 
pedig – római pápaként – elsőként 
lépve át egy zsinagóga küszöbét, a 

zsidók és a muszlimok felé nyitva, 
egyengette a vallások közötti meg-
békélés göröngyös útját.

Shahbaz Bhattival tavaly május-
ban, az Európai Parlament brüsszeli 
székházában ismerkedtem meg, 

ahol a hazájában és a Közel-Keleten 
üldözött hitsorsosai védelmében járt 
követségben. Halálos fenyegetett-
ségben élve próbálta előmozdítani 
a vallási türelem és a megbékélés 
ügyét. Tette ezt idén februárban is, 
a washingtoni Nemzeti Imareggeli 
alkalmával, ahol legutoljára találkoz-
hattam vele, és ahol – egyebek mel-
lett – az őt érő életveszélyes fenye-
getésekkel szembeni ellenállásáról 
osztotta meg velünk gondolatait. 
Röviddel ezután halálának lesújtó 
híre érkezett, és döbbentette meg 
az egész keresztény világot…

Most, a Józef 

Wojtyla ellenében, a 
volt kommunista tit-
kosszolgálatok által 
elkövetett merény-
let 30. évfordulóján, 
valamint hitünk pa-
kisztáni vértanúja 
halálának sötét ár-
nyékában krisztusi 
sorsuk és tanúság-
tételük egyaránt a 
„status confessio-

nis” hatályával és 
erejével fi gyelmeztet 

bennünket keresztény egyházaink 
ökumenikus közösségének felelős-
ségére és hivatására azok iránt, akik 
„háborúságot szenvednek az igazsá-
gért” – amiképpen Krisztus Urunk a 
Hegyi beszédben jellemzi üldözött 
hittestvéreinket. (Mt. 5,10). Ugyan-
ott ugyanő „boldogoknak” nevezi a 
„békességre igyekezőket”, akik „Is-
ten fi ainak mondatnak” (Mt. 5,9). Eu-
rópa népei soha nem lehetnek „bol-
dogok” önmagukban, hanem csak 
úgy és akkor, hogyha az egyetemes 
krisztusi szeretet és felelősségvál-
lalás szellemében szenvedő társaik 
segítségére sietnek – ez esetben 
éppenséggel a Szentföldön, mely 
„hitünk bölcsőjeként” hajdan meg-
váltó Krisztusunkat „ringatta”.

„Isten fi aiként” viszont nem csu-
pán keresztény Testvéreink mellett, 
hanem mindazok védelmében is ki 
kell állanunk, akik akár az iszlamo-

fóbia, akár az időről-időre feléledő 
antiszemitizmus jegyében „szen-
vednek háborúságot” származásuk 
és vallási hovatartozásuk miatt. 

„... A Lisszaboni Szer-
ződés 17. cikkelye az 
Európai Unió intéz-

ményes feladataként 
írja elő az egyházak-

kal és vallásokkal 
folytatandó nyílt, 

átlátható és rendsze-
res párbeszédet...”
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Kárpát-medencei 

Nyári Egyetem Váradon
A Partiumi Keresztény Egyetem 

Diákszervezete, a Temesvári Magyar 
Diákszervezet, a Partiumi Ifj úságért 
és Hallgatókért Egyesület, a Rákóczi 
Szövetség, valamint a Hallgatói Ön-
kormányzatok Országos Konferen-
ciája 2011. augusztus 13–19. között 
tizedik alkalommal szervezte meg 
a Kárpát-medencei Nyári Egyete-

met Nagyváradon, a Partiumi Ke-

resztény Egyetemen (PKE). A Kár-
pát-medence minden magyarlakta 
régiója képviselte magát, legna-
gyobb számban azonban Erdélyből 
és Felvidékről érkeztek fi atalok. A 
szervezők a tudományos üléssza-
kok és plenáris előadások mellett 
változatos kulturális és szórakozta-
tó programokat állítottak össze. A 
Kárpát-medencei Nyári Egyetem fő-
védnökségére Schmitt Pál államfőt, 
valamint Tőkés László EP-alelnököt, 
az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 
elnökét kérték fel a szervezők.  

A Királyhágómellék korábbi re-
formátus püspöke az augusztus 
18-i záróülésen köszöntötte a Nyári 
Egyetem résztvevőit. Alkalmi be-
szédének első részében a Partium 
önrendelkezésének kivívása mellett 
szólalt fel. A PKE elnöke az elmúlt 
tíz évre is visszatekintett és örömét 
fejezte ki, hogy a sok viszontagság 
– Magyarország nyolcévnyi ballibe-
rális kormányzása, vagy az akkredi-
táció politikai okokból történő aka-
dályoztatása – ellenére az egyetem 
ma már Románia első akkreditált 
magyar nyelvű felsőoktatási intéz-
ménye. Felhívta a fi gyelmet: fontos, 
hogy a nyári egyetem alapértéke-
ként emlegetett szakmaiság és a vele 
együtt járó keresztény erkölcsiség 
ne üresedjen meg, hanem továbbra 
is olyan érték maradjon, mely szilárd 
alapot jelent a jövő számára.   

Tőkés László arra is emlékeztetett, 
hogy az utóbbi évben olyan sarkala-
tos, a nemzet számára létfontosságú 
törvényeket fogadott el a magyar 
kormány, mint például az összetar-
tozásról szóló törvény, a magyar 
állampolgárság határon túlra való 
kiterjesztéséről szóló törvény, va-
lamint az új alkotmány. Véleménye 
szerint ezek Trianon „gyógyítását”, 
a magyarság újbóli egymásra talá-
lását szolgálják. Az Unióban divatos 

Ebben a vonatkozásban a valamikori „keresztény Európa” igencsak „meg-
tanulta a leckét” – éppen ezért egész megszenvedett múltunk a teremtett 
ember méltóságának a tiszteletére, a más vallású és felfogású emberek és 
közösségek elfogadására és a velük való megbékélésre, valamint az egymás 
iránti türelemre és szeretetre kell hogy indítson bennünket. Végső soron, 
szellemi, lelki, humanitárius viszonylatban ezt nevezhetnénk: Európa hiva-

tásának.
Erről a hivatástudatról elmélkedik egyik írásában a mai Szlovákia terü-

letéről származott, világhírű magyar regényíró, Márai Sándor, amikor így 
fogalmaz: „Európában születni, európainak lenni nemcsak természeti vagy 
közjogi állapot, hanem hitvallás… Okos, öreg politikusok már beszéltek ar-
ról, hogy gazdasági közösséget kell teremteni Európában, a nacionalista ér-
dekek ellen és fölött – de egy gazdaságilag egyesült Európa, melynek nincs 
hivatástudata, nem lehet világerő, mint volt évszázadokon át, amikor hitt 
magában és hivatásában” (kiemelések tőlem – T. L.).

A Lisszaboni Szerződés 17. cikkelye az Európai Unió intézményes fel-
adataként írja elő az egyházakkal és vallásokkal folytatandó „nyílt, átlátható 
és rendszeres párbeszédet”. Ez az előirányzat sok és kevés is egyben. Keresz-
tény egyházaink kevesellik, mivel túlságosan is nagy általánosságban fogal-
mazza meg azt, amit mi Európa „hitbeli, szellemi dimenziójaként” és hi-
vatásaként eredetileg az Unió alkotmányába szerettünk volna belefoglalni. 
Másfelől pedig ha nem is „soknak”, de legalábbis elégségesnek nevezhetjük 
az EU-vallási párbeszédre vonatkozó törvényes iránymutatást arra, hogy 
egyházaink szavát és bizonyságtételét európai és nemzetközi szinten kellő 
mértékben és méltó formában, következetesen és határozottan hallassuk, 
az adott keretek között pedig, Isten akarata szerint, céltudatosan cseleked-

jünk.
Ezt tesszük most is, amikor példás összefogással, a keresztény és a plu-

rális világökuménia szellemében felemeljük szavunkat az agresszív vallási 
kizárólagosság szentföldi és közel-keleti üldözöttjeinek és áldozatainak vé-
delmében.

Ebből a célból gyülekeztünk össze idén májusban is, az Európai Egyházi 
Vezetők 7. Csúcstalálkozóján, Brüsszelben, José Manuel Barroso európai 
elnök meghívására, Herman von Rompuy és Jerzy Buzek elnöktársai rész-
vételével.

Buzek elnök védnökségével, május 30-án, az európai vallási közösségek 
képviselőinek együttműködésével szintén ezért tartottuk meg azt a köz-

meghallgatást az Európai Parlamentben, mely a Lisszaboni Szerződés által 
előírt intézményes párbeszéd nyitányának tekinthető.

És hiszem azt, hogy az EP hitben elkötelezett, több képviselője által kez-
deményezett, idén novemberre kitűzött libanoni konferencia, valamint 
a világ vallási vezetőinek XVI. Benedek pápa által októberre összehívott 
assziszi találkozója szintén a kölcsönös tisztelet és szeretet, a türelem és 
megbékélés egyetemes ügyét fogja szolgálni.

Tőkés László
az Európai Parlament alelnöke
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„Garasos” kisebbségi létünk változásért kiált
Amikor Traian Băsescu államelnök a napokban egy jövendőbeli PDL-PNL-RMDSZ kormánykoalíció mellett fog-

lalt állást, egyben azt is kijelentette, hogy a majdani miniszterelnöki tisztségbe olyasvalakire lesz szükség, aki „nem 
adja el a becsületét a kormányfői szék megtartása érdekében”.

Ebből a szempontból Cseke Attila egészségügyi miniszter váratlan lemondásáról csak az elismerés hangján 
szólhatunk, mint ahogyan annak idején Pető Csilla képviselőasszonynak is becsületére vált, hogy az ország polgá-
rait sújtó drasztikus fi zetéscsökkentés ügyében nem volt hajlandó együtt szavazni a demokrata-liberális és rmdsz-
es kormányzati többséggel.

Ezt a pozitív összképet rontja el az az izgatott politikai nyüzsgés, mely a megüresedett miniszteri bársonyszék 
betöltése körül alakult ki az RMDSZ – kiváltképpen pedig a bihari szervezet – berkeiben. Szabó Ödön, Lakatos Pé-

ter és Biró Rozália „királycsináló” buzgólkodásából a bihari „mezei magyaroknak” és a „beteg” erdélyi választóknak 
ugyanis önkéntelenül az a – téves – benyomása támadhat, minthogyha az egész román egészségügy fontoskodó 
RMDSZ-es honfi társaink kezébe volna letéve. A román kormányt formáló magyar buzgalom már-már elfedi előlünk 
a lényeget, éspedig azt, hogy ami miatt le kellett mondania Cseke miniszter úrnak, az magának az RMDSZ-nek, 
illetve bármely más bihari vagy erdélyi jelöltünk számára is éppen úgy elfogadhatatlan…

A bihari RMDSZ szemfényvesztő szerepzavarából jobb volna a valóság talajára visszatérni, és mindenekelőtt a 
váradi „Garasos híd” többszörösen ellopott feliratos réztáblájának a „garasos gondjával” megbirkózni.

Derék dolog, hogy némely RMDSZ-es magyar miniszterek a román egészségügy örökölt csődtömegével tusa-
kodnak, Cseke Attila ex-miniszter pedig 4,2 milliárd lejnyi költségvetési hiány kiteremtésén fáradozik – „garasos” 
természetű és nagyságrendű hiányainknak és szükségleteinknek viszont egészen másfajta szemléletre és politi-
zálásra kellene kijózanítaniuk és indítaniuk képviselőinket.

Cseke Attila akarva-akaratlanul jó példával járt az RMDSZ-es politikusok előtt. A Sapientia Erdélyi Magyar Tu-
dományegyetem akkreditációja, a Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem Chartája, nem 
utolsó sorban pedig az aranyaival korrumpáló Verespataki Bányavállalat viszonylatában méltó volna, hogyha Mar-

kó Béla miniszterelnök-helyettes, valamint Kelemen Hunor és Borbély László pártvezér-miniszterek is követnék 
hivatali kollégájuk – erkölcsi – példáját. 

A lefeszített és ellopott váradi emléktáblák sorozatos fesztív újraavatása minden bizonnyal szavazatokat hoz a 
„garasaival” hivalkodó bihari pártszervezet konyhájára. Ezzel a fajta politikával viszont Erdély és Partium erőszakos 
területi újrafelosztása ellenében semmire sem megyünk…

Magunkhoz kell térnünk és össze kell fognunk, amíg még nem késő. „Garasos” kisebbségi létünk változásért 
kiált.

Nagyvárad, 2011. augusztus 10. 
          Tőkés László

       az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke

egyoldalúsággal népszerűsített mo-
bilitás eszméje mellett és ellenében 
az EP-alelnök a lokális gyökerek fel-
vállalása mellett foglalt állást: „senki 
sem lehet igazán európai, hogyha 
magyarságát nem vállalja, hogyha 
valahol nincs otthon e világban” – 
hangsúlyozta az elnök.

Beszédének utolsó részében 
Tőkés László Verespatak épített és 
természeti értékeinek a megóvá-
sáról szólt, annak apropóján, hogy 
a Kárpát-medencei Nyári Egyetem 
résztvevői a hét folyamán látogatást 
tettek az ősi aranybányász telepü-
lésen. Az EMNT elnöke kifejtette: 
„Félő, hogy a kulisszák mögött bizo-
nyos erők már megkötötték a boltja-
ikat, beleértve az illetékes romániai 
minisztériumi szaktárcák magyar 
minisztereit is.” Felhívta a fi gyelmet 
arra, hogy egy Európa-ellenes és 
korrupció-gyanús törekvéssel ál-
lunk szemben, melynek mozgatói az 

„aranyláztól” elvakítva úgy próbálják 
megvalósítani a verespataki projek-
tet, hogy közben megfeledkeznek a 
cián alapú bánya-kitermelés európai 
parlamenti tiltásáról. 

A záróünnepség további részé-
ben János-Szatmári Szabolcs, a 
PKE rektora tartotta meg előadását, 
melyben az erdélyi magyar felsőok-

tatás jövőjét meghatározó stratégiai 
lépésekről értekezett. Márkos Ist-

ván, a PKED elnöke főszervezőként 
összegezte a találkozó tanulságait, 
majd Ráksi Lajos egyetemi lelkész 
áldásával és az azt követő állófoga-
dással zárult a Diákegyetem.

2011. augusztus 19. 
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Augusztus  5. 

● Marosfő: Erdélyi HÁLÓ-Tábor
Sebestyén Ottó elnök meghívására Tőkés László 

európai parlamenti alelnök Kereszténység és ma-
gyarság tárgyában tartott előadást a HÁLÓ-szövet-
ség Kárpát-medencei táborában.

Augusztus  7. 

● Málnás, Református Templom
Hálaadó istentisztelet
Dr. Tőkés István 95. születésnapját a család tagjai 

a volt erdélyi püspökhelyettes és kolozsvári teológiai 
professzor szülőfalujában, a málnási gyülekezet kö-
zösségében ünnepelték meg. Isten igéjét maga az 
ünnepelt hirdette. A gyülekezet nevében Balla Bar-

na lelkipásztor éltette a falu szülöttjét.

Augusztus 12. 

● Tokaj
39. Tokaji Írótábor

Augusztus 14. 

● Kolozsvár, Magyar Színház
A II. Kolozsvári Magyar Napok megnyitója

Augusztus 19. 

● Nagyvárad, Egyházkerületi Székház
A 10. Kárpát-Medencei Nyári Egyetem zárónapja
A Kárpát-medencei magyarlakta régiók fi ataljai ré-

szére, immár tizedik alkalommal szervezte meg Kár-
pát-medencei Nyári Egyetemet (KMNYE) a nagyvára-
di Partiumi Keresztény Egyetem. Az esemény egyik 
támogatója idén is Tőkés László volt, aki Schmitt 

Pál államelnökkel közösen töltötte be a jubileumi 
rendezvény fővédnöki tisztségét, és tartott beszédet 
a nyári egyetem záróülésén.

Augusztus 21. 

● II. Kolozsvári Magyar Napok zárónapja
A második alkalommal megrendezett Kolozsvári 

Magyar Napok keretében került sor a XIII. Szent Ist-
ván-napi Néptánctalálkozóra, valamint a 100 Tagú 
Cigányzenekar hangversenyére. A néptánctalálkozón 
Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyet-
tes államtitkár és Tőkés László EP-alelnök méltatták 
a hagyományossá vált seregszemlét, illetve Pillich 

László alapítványi elnököt, a néptánctalálkozó meg-
álmodóját. A hangverseny előtt Schmitt Pál magyar 
köztársasági elnök köszöntötte a város főterén egy-

begyülekezett közönség ezreit, majd Máté András 

Levente, a Kolozs megyei RMDSZ elnöke, Gergely 

Balázs, az EMNT közép-erdélyi régióelnöke, valamint 
Tőkés László szóltak az ünneplőkhöz. 

Augusztus 22. 

● Magyarpalatka, Válaszút
Kolozsvári látogatását követően, Schmitt Pál Ko-

lozs megyei szórványtelepüléseket keresett fel, ne-
vezetesen Magyarpalatkát és Válaszútot. Az államfői 
küldöttséget elkísérték útjára Tőkés László EMNT-el-
nök, valamint a Tanács több vezetője. A Szamos-men-
ti Válaszúton Kallós Zoltán Corvin-lánccal kitüntetett 
néprajztudós az általa alapított néprajzi múzeumban 
látta vendégül a magyar államfőt.

Augusztus 22. 

● Kolozsvár, Házsongárdi temető
Schmitt Pál köztársasági elnök Kolozs megyei 

látogatássorozata a kolozsvári Házsongárdi temető-
ben folytatódott. A Házsongárd Alapítvány részéről 
Gergely Istvánné Tőkés Erzsébet igazgató vezette 
körbe a vendégeket az erdélyi pantheon nevezetes 
síremlékei között. Schmitt Pál koszorút helyezett el 
nagy erdélyi magyar költőnk, Dsida Jenő sírboltjánál, 
ahol Gaál György, a Házsongárd Alapítvány elnöke 
méltatta a költő munkásságát.

Augusztus 26. 

● Nagybánya, Óvárosi református templom
7. Partiumi Presbiteri Konferencia
A Királyhágómelléki Presbiteri Szövetség által 

évenként megszervezett Partiumi Presbiteri Kon-
ferenciát idén a Nagybánya-Óvárosi Egyházközség 
látta vendégül. A többnapos rendezvény zárónapján 
Tőkés László előző püspök egyház és társadalom 
erkölcsi megújulásának a szükségességéről tartott 
előadást. A rendezők nevében László Kálmán, a PSZ 
elnöke üdvözölte az előadót. A záróáhítatot Bakk 

László lelkipásztor tartotta.

Augusztus 27. 

● Badacsony
5. Közép-európai Nyári Egyetem és Diáktábor
A Balaton-vidéki Badacsonyban ötödik alkalom-

mal rendezték meg a nevezett nyári egyetemet, 
melynek meghívottai között idén, Schöpfl in György 

és Tőkés László személyében két európai parlamenti 
képviselő is szerepelt. A házigazdák nevében Kriz-

manits József ifj úsági vezető, főszervező köszöntöt-
te a vendégeket.

Augusztus

Tőkés László augusztusi  eseménynaptára
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Állásfoglalás a MOGYE ügyében

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Elnöksége aggo-
dalommal követi a felsőoktatásban zajló folyamatok ala-
kulását, és sajnálattal állapítja meg, hogy a sokat dicsért 
új tanügyi törvény a magyar oktatási autonómia helyett 
ellentmondásos, a rosszindulatú értelmezéseknek ked-
vező helyzeteket teremt, és ellehetetleníti az önálló ma-
gyar karok létrehozását az állami egyetemeken.

Különösképpen érvényes ez a Marosvásárhelyi Or-
vostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) 
esetében, ahol a magyar oktatók és hallgatók példás 
összefogása és tiltakozása ellenére az egyetem Szená-
tusának többségi része – saját szabályainak felrúgásával 
– olyan Egyetemi Chartát fogadott el, amely még az ed-
digi helyzethez képest is visszalépést jelent.

Jogos a kérdés: a MOGYE többségi vezetőinek elva-
kult döntése egyedi eset, vagy a homogén és egységes 
román nemzetállami politika újabb magyarellenes meg-
nyilvánulása? Egyértelmű választ erre a Kormány adhat, 

hiszen az oktatási minisztériumnak jogában áll 
megvétóznia és újratárgyalás végett visszakül-
denie a törvény betűjével és szellemével egya-
ránt ellenkező szenátusi döntést.

Ebben a viszonylatban akaratlanul is fel-
értékelődik a Romániai Magyar Demokrata 
Szövetség (RMDSZ) kormányzati pozíciója, 
kiemelt módon pedig az oktatási tárca te-
vékenységét felügyelő magyar miniszterel-
nök-helyettes felelőssége. Az erdélyi magyar 
orvosképzés nemzetstratégiai jelentőségű, 
számunkra az egyetlen elfogadható megoldás 
– mondhatni nemzeti minimum – ennek teljes 
szintű és önálló tagozatként való megszerve-
zése és működtetése, ezért ebben a kérdésben 
az RMDSZ-nek nem szabadna lapítania vagy 

merő taktikázásra szorítkoznia.
Miközben a MOGYE többségi vezetőinek szűklátókö-

rűségét és törvénybe ütköző szabálytalanságait határo-
zottan elítéljük, ugyanakkor – a nemzeti együttműködés 
szellemében – felszólítjuk az RMDSZ vezetőségét, hogy 
kormányzati eszközei birtokában akadályozza meg a 
MOGYE törvénytelen Egyetemi Chartájának jogerőre 
emelését, és tegyék koalíciós szerepvállalásuk fennma-
radásának feltételévé – a magyar közösség érdekeivel 
összhangban álló területi-közigazgatási reform mellett 
– az állami egyetemek magyar tagozatainak a létrehozá-
sát is. Ennek hiányában a kormányzati részvétel folytatá-
sa nem közösségi, hanem csupán szűk csoportérdeket 
szolgál.

Nagyvárad – Temesvár, 2011. augusztus 11.

          Tőkés László                  Toró T. Tibor
    elnök, EP-képviselő              ügyvezető elnök 

N Y I L A T K O Z A T

Amiképpen ezt a szlovák államnyelvtörvény esetében is magától értetődő módon megtettük – az Erdélyi Ma-
gyar Nemzeti Tanács nevében ez alkalommal is határozottan állást foglalunk a hatályos szlovák állampolgársági 
törvény ellenében.

Az Európai Unió keretében elfogadhatatlannak tartjuk, hogy ezen mélységesen alkotmány- és demokrácia-el-
lenes, kirekesztő és diszkriminatív jogszabály értelmében szülőhazájuk állampolgárságának elvesztésével sújtsák 
– vagy zaklassák – azokat, akik a szlováktól eltérő állampolgárságot szereznek.

Őszinte nagyrabecsülésünket fejezzük ki a Magyar Koalíció Pártja elnökének, Berényi Józsefnek, aki az RMDSZ 
miniszterelnök-helyettesi rangban lévő, korábbi elnökétől eltérően, a magyar állampolgárság igénylésével, példát 
mutatott népének erkölcsi és politikai bátorságból. Hasonlóképpen elismerésünket, valamint nemzet- és polgár-
társi szolidaritásunkat juttatjuk kifejezésre Gubik László, valamint Via Nova ifj úsági szervezet és civil társszerveze-
teinek azon képviselői iránt, akik a szlovák hatósági fenyegetettséggel elvszerű módon és bátran szembeszállva, 
de szlovák állampolgári státuszukhoz ragaszkodva, a magyar állampolgárságért folyamodtak, és ennek ügyében 
mozgalmat és aláírásgyűjtési akciót indítottak.

Meggyőződésünk, hogy a kettős állampolgárság szabad vállalása egyetemes európai gyakorlat, amelyért sem-
milyen hatósági szankció nem alkalmazható.

Nagyvárad, 2011. augusztus 11.         Tőkés László
 EP- alelnök,

                az EMNT elnöke 

MOGYE
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Kolozsvári Magyar Napok: értékteremtés és hagyományőrzés
A kincses Kolozsvár szépségét, 

gazdagságát, kulturális, nemzeti 
és vallási sokszínűségét bemutató 
Magyar Napok szembefordul azzal 
az értéktagadó szellemmel, amely 
a várost jellemezte a kommunista 
időszakban és az azt követő Funar-
korszakban – jelentette ki Tőkés 

László EP-alelnök, az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács elnöke a szülőváro-
sában szervezett egyhetes kulturális 
rendezvénysorozat zárónapján. 

A volt királyhágómelléki püspök 
vasárnap délután részt vett a Heltai 
Gáspár Könyvtári Alapítvány és a 
Szarkaláb Néptáncegyüttes rende-
zésében sorra került XIII. Szent Ist-
ván-napi Néptánctalálkozó gáláján, 
mely nyolc ország háromszázötven, 
és hat Kolozs és Szilágy megyei te-
lepülés mintegy száznyolcvan ha-
gyományőrző fi atalját gyűjtötte 
egybe. A fontos identitásmegőrző 
esemény gálaestje a több száz nép-
viseletbe öltözött néptáncos sereg-
szemléjével kezdődött, a Béke-téri 
Diákházban. A különböző nemzeti 
kisebbségeket képviselő fi atalok szí-
nes kavalkádja előtt elsőként Tőkés 
László szólalt fel, aki beszédében a 
kommunizmus, illetve a nacionalista 
kizárólagosságon alapuló Funar-kor-
szak értéktagadó és értékromboló 
időszakát állította szembe Kolozsvár 
jelenével. Mint mondta, egykoron 
nem véletlenül illették a „kincses” 
jelzővel a Szamos-parti várost, mint 
ahogy Nagyváradot is méltán em-
legették „boldog” városként. Vala-
mikor valóban kincses volt Kolozs-
vár, boldog volt Várad, gazdag volt 
Erdély, melyet az értékek sokszínű 
gazdagsága jellemzett. Ezt kívánja 
bemutatni a második alkalommal 
sorra kerülő Kolozsvári Magyar Na-
pok, valamint az ennek keretében 
megszervezett XIII. Szent István-na-
pi Néptánctalálkozó. 

„Ma már ismét jó kolozsvárinak, 
erdélyinek lenni, amiképpen ma-
gyarnak, románnak, vagy bármilyen 
más nemzetiségűnek is. Nem mindig 
volt ez így, emlékezzünk csak vissza 
a Ceauşescu-kor homogenizációs 
politikájára, mely a kisebbségi kul-
túrát, Erdély már említett gazdag-
ságát próbálta kiiktatni. Az idősebb 
nemzedék tanúja volt a nacionalista 
kizárólagosság korszakának, vagy 
a kommunista értéktagadás és ér-

tékrombolás időszakának” – mond-
ta az erdélyi képviselő. Hozzátette: 
rendkívül fontos, hogy ezeket a ta-
pasztalatokat a fi ataloknak is átad-
ják az idősebbek, annak érdekében, 
hogy soha ne merüljön feledésbe, 
hogy hova vezet a kultúra teljes ta-
gadása. Még ma is érezzük ennek a 
hatását, magyarázta, utalva azokra, 
az elmúlt hónapokban történt bot-
rányos ügyekre, melyek nemcsak a 
kolozsvári, hanem az egész erdélyi 
magyarságot sértették. A Mátyás-
szobor tábla-ügye, a Kétágú temp-
lom melletti óriási építkezés, vagy a 
Házsongárdi temető rombolásának 
vonatkozásában az EP-képviselő 
kijelentette: „a rosszra nem rosszal, 
hanem jóval kell válaszolnunk”. Ami-
képpen az Írás is arra tanít, hogy: jó-
val győzzük meg a gonoszt. 

Végezetül Tőkés László Szent Ist-
ván király szellemiségét elevenítette 
fel, aki egy olyan befogadó államot 
alapított, melyben a jövevényeknek, 
a más nemzetek fi ainak is helye van. 
Büszkék lehetünk erre a példaértékű 
örökségre. „Mi nem csak tanulunk 
Európától, hanem példát is muta-
tunk Európának” – zárta szavait az 
EP alelnöke.  

A néptánctalálkozón Répás Zsu-

zsanna nemzetpolitikáért felelős 
helyettes államtitkár is tiszteletét 
tette, aki beszédében rámutatott: a 
Kolozsvári Magyar Napok rendezvé-
nyein tapasztalható nagy érdeklő-
dés arra enged következtetni, hogy 
a Mátyás király szülővárosában élő 
magyarságnak igénye van a magas 
kultúrára. 

Goldschmied József társszerve-
ző, az Égtájak Egyesület képviselője 

egy jelképes ajándékot nyújtott át 
a kolozsvári házigazdáknak, majd a 
meghívott népi együttesek mutat-
koztak be a termet zsúfolásig meg-
töltő közönségnek. 

Alig ért véget a gálaest, máris 
több ezerre volt tehető a Kolozsvár 
főterén felállított színpad előtt gyü-
lekező érdeklődők száma. Mielőtt a 
Kolozsvári Magyar Napok zárókon-
certjének meghívottjai, a 100 Tagú 
Cigányzenekar tagjai a színpadra 
léptek, a magyar és a román him-
nusz is felcsendült, majd Schmitt 

Pál magyar köztársasági elnök, 
Máté András Levente, a Kolozs me-
gyei RMDSZ elnöke, valamint Ger-

gely Balázs, az EMNT közép-erdélyi 
régióelnöke, később pedig Tőkés 

László EP-alelnök mondott beszé-
det. 

Az államfő rendkívüli elismerés-
sel szólt Kolozsvár történelmi múlt-
járól és kulturális gazdagságáról. 
Ugyanakkor arra biztatta a jelenlévő 
magyarokat, hogy éljenek a lehe-
tőséggel, és igényeljék a magyar 
állampolgárságot. „Bizakodással 
tölt el, amit kolozsvári utam során 
tapasztalok” – mondotta, majd azon 
meggyőződését fejezte ki, hogy mi, 
magyarok „szeretni tudjuk, ami a mi-
énk és becsülni, tiszteletben tartani, 
ami a másé”.

Tőkés László EP-alelnök lényeg-
retörő köszöntőjében arra hívta fel 
a többezres hallgatóság fi gyelmét, 
hogy közeleg a romániai népszámlá-
lás, és arra bátorította az egybegyűl-
teket, hogy félelem és megalkuvás 
nélkül vállalják magyar mivoltukat. 

2011. augusztus 22. 

Kolozsvár
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Schmitt Pál köztársasági elnök Kolozs megyei láto-
gatása második napján látogatást tett a Mezőség szív-
ében található Magyarpalatkán, illetve a helyi reformá-
tus iskolában, majd a több évszázadon át a Bánff y család 
birtokában lévő Válaszúton, ahol megismerkedhetett a 
tavaly megnyitott Mezőségi Néprajzi Múzeum nagyra 
becsült gyűjteményével. Tőkés László EP-alelnök, az 
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke köszönetét fe-
jezte ki Magyarország első emberének, amiatt hogy két-
napos erdélyi látogatása során időt szakított arra, hogy 
két olyan magyarlakta településen is megforduljon, ahol 
magyar államfő mindeddig nem járt. 

Az elnöki vizit egyik fontos állomása volt a kolozsvári 
Házsongárdi temető, ahol az utóbbi években jelentősen 
megnőtt a főleg magyar vonatkozású, évszázados sírem-
lékekre irányuló rongálások száma. A sírkövek megmen-
téséért vívott küzdelemben meghatározó szerepet vállal 
Gergely Istvánné Tőkés Erzsébet, aki körbevezette az 
anyaországi vendégeket az immár 426 éves sírkertben, 
és az általa igazgatott Házsongárd Alapítvány munkájá-
ról is tájékoztatást nyújtott. Hiába számít műemléknek 
a szép fekvésű, gazdag növényzetű temető egésze, ha 
az egyes sírköveket nem tekintik annak. Mindeddig 
háromszáz sírhely műemlékké nyilvánítását kezdemé-
nyezték, de a lista reményeik szerint tovább fog bővülni, 
hangzott el. Az alapítvány annyit tehet, hogy összegyűj-
ti a menthető sírköveket, gondozza az elhanyagolt sír-
helyeket, és igyekszik felhívni a nyilvánosság fi gyelmét a 
már-már mindennapos rongálásokra. Tőkés László meg-
fogalmazása szerint egy „új honfoglalás” zajlik jelenleg a 
Házsongárdi temetőben. Közös felelősségünk a szándé-
kos vagy meggondolatlanságból fakadó sírrongálások 
megakadályozása, jelentette ki. 

A magyar kormány szívügyének tekinti az erdélyi 
pantheon sorsát. Semjén Zsolt nemzetpolitikáért fele-
lős miniszterelnök-helyettes egy évvel ezelőtti látogatá-
sán azt szorgalmazta, hogy a temető váljék az UNESCO 
európai kulturális örökségének részévé. A legutóbbi 
súlyosabb rongálás egyébként alig két hónapja történt, 
amikor is – többek között – a Bánff y család sírkertjében 
elhelyezett 19. századi tumbát öntötték le fáradt olajjal 
ismeretlen tettesek. A magyar államfő többek között ezt 
a kriptát – Bánff y György néhai külügyminiszter sírtem-
lékét – is megtekintette a Házsongárdi temetőben tett 
sétája alkalmával. Ezután koszorút helyezett el a nagy 
erdélyi magyar költő, Dsida Jenő sírboltjánál, ahol Gaal 

György, a Házsongárd Alapítvány elnöke méltatta a köl-
tő munkásságát és olvasta fel a kriptára vésett sírfelira-
tot. Schmitt Pál a koszorú elhelyzése után megállapítot-
ta: Dsida Jenő a magyar irodalom újra felfedezett, nagy 
alakja, akit ő maga is szívesen idéz beszédeiben. 

A házsongárdi látogatás végéhez érve a magyar ál-
lamfő a sajtónak kifejtette, hogy tartalmas napot tud-
hat maga mögött, nagy élmény volt számára mind a 
magyarpalatkai református iskola, mind a válaszúti mú-
zeum meglátogatása. Ígéretet tett arra, hogy ő maga 
is minden lehetőt meg fog tenni a folyamatos temető-
rombolás megakadályozása érdekében. 

Az elnöki látogatás záróakkordjaként Schmitt Pál el-
nöki és állami kitüntetéseket adott át jeles erdélyi sze-
mélyiségeknek, köztük Gergelyné Tőkés Erzsébetnek a 
Házsongárdi temető megmentéséért végzett áldozatos 
munkájáért. 

2011. augusztus 23. 

Államfői látogatás a házsongárdi temetőben

EMNT – Zöld Erdély Egyesület találkozó Verespatakon
Verespatakra látogatott szombaton, 2011. augusztus 13-án Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyveze-

tő elnöke, aki az idei Szénafesztivál keretén belül találkozott a Zöld Erdély Egyesület képviselőivel, köztük Kovács Zoltán 

Csongor geológussal, az egyesület elnökével, valamint Lészai István biológussal.
Verespatak történelmi központjában egy rövid helytörténeti és ismertető séta után megbeszélésre került sor, melyen 

Toró T. Tibor a saját és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács támogatásáról biztosította a Zöld Erdély Egyesületet főként 
annak a verespataki műemlék- és környezetvédelemért folytatott kitartó harcában. Az EMNT ügyvezető elnöke kifejtette, 
álláspontjuk a verespataki bányaberuházás kérdésében elvi alapokon nyugszik és nem támogathatnak semmilyen olyan 
vállalkozást, amely környezeti katasztrófához vezethet, nemhiába szólított fel állásfoglalásában az Európai Parlament – 
két magyar képviselő, Tőkés László és Áder János kezdeményezésére – a ciánalapú nemesfém-kitermelési technológiák 
beszüntetésére. Toró T. Tibor Tőkés Lászlónak, az EP alelnökének nevében további európai segítséget ígért a Roșia Mon-
tană Gold Corporation bányavállalat agresszív és a közvéleményt megtévesztő beruházás-politikája ellen.

Szó esett még az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Demokrácia Központjai, valamint a Zöld Erdély Egyesület közös jö-
vőbeli programjainak lehetőségéről is.

A rövid verespataki látogatás során, az EMNT ügyvezető elnöke találkozott Pálfi  Árpád unitárius lelkipásztorral is, aki 
igazi végvári vitézként állt ki mindeddig a verespataki egyházi, kulturális és ipartörténeti értékek védelme mellett – a 
Szénafesztivál szakmai programjainak nem véletlenül éppen az unitárius templom adott otthont, miután a bányaberuhá-
zás szekerét toló települési önkormányzat eltiltotta a szervezőket a közterület-használattól.

2011. augusztus 14.         Az EMNT Sajtószolgálata

Kolozsvár
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A magyar és a román érdekek képviseletében

Az Európai Parlamentben kez-
dődő őszi ülésszak apropóján ösz-
szehívott szeptember 2-i sajtóérte-
kezleten Tőkés László EP-alelnök 
kabinetfőnöke, Szilágyi Zsolt tár-
saságában tekintett vissza eddigi 
parlamenti tevékenységére. Szilágyi 
Zsolt emlékeztetésképpen elmond-
ta: az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-
nács elnökeként mandátumot nyert 
Tőkés László EP-képviselő egyszerre 
tagja az Európai Parlament román 
és magyar néppárti delegációjának, 
a magyar és a román küldöttségnek. 
A kulturális és a külügyi szakbizott-
ságokon kívül az Emberi Jogi Bizott-
ság tagjaként is tevékenykedik, mint 
képviselő, de alelnökké választása 
óta, Schmitt Pál portfólióját meg-
örökölve, egyaránt felel a kultúráért, 
az egyházi és vallási felekezetekkel 
való párbeszédért, a Keleti Partner-
ségért, valamint a nyugat-balkáni 
bővítésért.

Tőkés László felvezetésképpen 
rámutatott arra, hogy a Néppárti 
EP-frakció támogatásával elnyert 
alelnöki tisztségében nemcsak a 
magyar, hanem a magyar–román 
összefogást és együttműködést 
is sürgette, ugyanakkor Románia 
schengeni övezethez való csatla-
kozása ügyének előmozdítását is 
szívügyének tekintette. „Egészen 
természetes, hogy magyarként a 
magyar nemzeti, román állampol-
gárként pedig Románia érdekeit 
képviseltem. Az egyesült Európában 
a kettő nem áll egymással ellentét-
be” – hangsúlyozta az alelnök. 

Szilágyi Zsolt összegezte azokat a 
tárgyköröket, melyek  meghatároz-
ták Tőkés László képviselői és alelnöki 
tevékenységét. Ezek közül kiemelte 
a Lisszaboni Szerződés vallási párbe-
szédre vonatkozó 17. cikkelyének az 
életbe léptetésére irányuló szolgála-
tát, az egyházak és különböző vallá-
si felekezetek közötti párbeszédet, a 
kommunista 
múlttal való 
szembenézés  
terén kifejtett 
munkáját, to-
vábbá a cián-
alapú bánya-
k i t e r m e l é s 
betiltásának 
– Áder János 
képviselővel 
közös – kez-
d e m é n y e -
zését. Verespatak ügyében Tőkés 
László kabinetfőnőke azt mondta, 
sajnálatos, hogy Bukarestben az Er-
délyben élők megkérdezése nélkül, 
mintegy a fejük fölött hoznak dön-
téseket ebben a kérdésben. Méltó 
volna, hogy Románia ne menjen 
szembe az Európai Parlamenttel, 
mely elsöprő szótöbbséggel hozta 
meg a ciánalapú bányakitermelés 
betiltását. 

Tőkés László EMNT-elnök arra is 
felhívta a fi gyelmet, hogy a Nyugati 
Szigethegységbe tervezett aranybá-
nyának országhatárokat meghala-
dó, komoly regionális vonatkozásai 
vannak. Ennek alátámasztására ele-
venítette fel a tíz évvel ezelőtt tör-

tént tragikus nagybányai természeti 
katasztrófát, mely az egész Tisza fo-
lyó élővilágát sújtotta. A verespataki 
ciántechnológián alapuló bányászat 
könnyen vezethet hasonló, az egész 
Kárpát-medencét érintő, ökológiai 
szerencsétlenséghez.

Újságírói kérdésre válaszolva 
Eckstein-Kovács Péter államelnö-
ki tanácsos döntését – aki éppen 
a verespataki bányászat államfői 
támogatása miatt mondott le a mi-
nap tisztségéről – „példaértékűnek” 
nevezte. Az RMDSZ vonatkozásában 
ugyanakkor rámutatott: 2009-ben az 
erdélyi Magyar Összefogás jegyé-
ben valósulhatott meg egy olyan 
együttállás, aminek eredménye-
ként három erdélyi magyar politikus 
képviselheti közösségét az Európai 
Parlamentben; az akkor létrejött 
együttműködés azonban az RMDSZ 
hibájából utóbb félbeszakadt. Az 
érdemi összefogás és a kizárólagos 
egységretorika között különbség 
van, mutatott rá a püspök, példa-
ként említve, hogy ma már szán-
dékos csúsztatással élve fel szokták 

róni neki a szervezet veze-
tői, hogy az RMDSZ színe-
iben jutott be az Európai 
Parlamentbe, holott nem 
ő kérezkedett fel őt az 
RMDSZ szekerére, hanem 
az RMDSZ kérte fel őt a 
közös lista vezetésére. 

Az RMDSZ kizáróla-
gosságon alapuló dönté-
sei továbbra is az érdemi 
összefogás ellen hatnak: 
saját korábbi álláspont-

jukkal homlokegyenest ellenkező 
nézeteket képviselve, játszanak 
dicstelen szerepet a kudarcos román 
kormányban, illetve a verespataki 
aff érban, a demokrácia eszméjének 
hadat üzenve akadályoztatják az új 
erdélyi magyar párt bejegyezteté-
sét, ráadásul a létrejövőben lévő er-
délyi Kulturális Autonómia Tanácsot 
is elpártosítják.

Mindezek mellett és ellenére: az 
egyetemes magyar együttműködés 
rendszerének részeként az erdélyi 
magyar politikai élet „categoricus 
imperativusza” az összefogás – zárta 
mondanivalóját Tőkés László.

2011. szeptember 2.

Összefogás szükséges

„... az erdélyi 

magyar politi-

kai élet catego-

ricus imperati-

vusza az össze-

fogás ...”



25

dEPutáció

Szeptember  2. 

● Nagyvárad, EP-Iroda
Európai parlamenti sajtóértekezlet
Az Európai Parlament őszi ülésszakának kezdete 

alkalmából Tőkés László alelnöki tevékenységének 
eltelt egyéves időszakára tekintett vissza, és az előt-
te álló időszak fontosabb célkitűzéseit összegezte – 
kabinetfőnöke, Szilágyi Zsolt társaságában.

● Nagyvárad, EP-Iroda
A sajtóértekezletet követően, Tőkés László euró-

pai parlamenti irodáinak munkatársai részvételével 
került sor összegző munkaülésre, az EP őszi üléssza-
kának előkészítése céljából.

Szeptember  5. 
● Budapest, Művészetek Palotája
Az Óbudai Egyetem tanévnyitó ünnepélye
A Budapesti Műszaki Főiskola jogutódja, az Óbu-

dai Egyetem Szenátusa tiszteletbeli doktori címet 
adományozott Tőkés Lászlónak, az Európai Par-
lament alelnökének. A kitüntetést dr. Rudas Imre 
rektor az Egyetem tanévnyitó ünnepélyén adta át a 
Partiumi Keresztény Egyetem alapító-elnökének, aki 
székfoglaló beszédében az „európai felsőoktatási 
tér”, illetve a Kárpát-medence magyar egyetemeinek 
közösségében köszöntötte az óbudai Universitast.

Szeptember  6-8. 

● Brüsszel
Európai parlamenti munkahét
Szeptember 10. 

● Kötcse
Fidesz – Nemzeti Fórum és Polgári Piknik
Szeptember 11.  

● Szekszárd, Illyés Gyula Főiskola
A Pécsi Tudományegyetem Szekszárdi Karának 

tanévnyitója
Tőkés László EP-alelnök, a Partiumi Keresztény 

Egyetem elnöki minőségében vett részt a szekszárdi 
Illyés Gyula Főiskolai Kar 35. tanévnyitó ünnepségén, 
a felsőoktatási intézmény egyetemi karrá válása al-
kalmából. A megnyitó beszédek rendjén dr. Horváth 

Béla dékán és dr. Bódis József, a pécsi anyaintéz-
mény rektora szóltak az egybegyűltekhez. Egyete-
münk elnöke a pécsi–szekszárdi–nagyváradi partneri 
kapcsolatok összefüggésében tért ki a határok fölötti 
nemzetegyesítés gyakorlati – felsőoktatási – vonat-
kozásaira.

Szeptember 12–15. 

● Strasbourg
Európai parlamenti munkahét
Szeptember 15. 

● Budapest, Gellért Szálló
Az aranylabdás Albert Flórián 70. születésnapja

Szeptember 17. 

● Szatmárnémeti
Erdélyi református gimnáziumok közös tanévnyi-

tó ünnepélye
A Szatmárnémeti Református Gimnázium a 

2011/2012-es tanévet húszévi küzdelem után visz-
szaszerzett régi-új épületében kezdhette el. Ennek 
örömére, illetve az ősi schola újraindulásának 20. 
évfordulója alkalmából, idén Szatmárnémeti látta 
vendégül az erdélyi református iskolák tanévnyitóját. 
A végre otthonra lelt tanintézet újkori történetének 
utóbbi két évtizedéről Szilágyi Éva igazgatónő tar-
tott beszámolót. A kétnapos rendezvénysorozat első 
napján Tőkés László, az iskolát újraalapító Királyhá-
gómelléki Református Egyházkerület előző püspöke 
hirdette Isten Igéjét.

Szeptember 18. 

● Miskolc, Kossuth utcai református templom
Szabó Sándor Miskolc-belvárosi lelkipásztor egy-

házi szolgálatának 30. évfordulója iránti köszöneté-
nek hálaadó istentisztelet keretében adott kifejezést 
a gyülekezet. Tőkés László igehirdetése nyomán 
Szászfalvi László vallásügyi államtitkár szólt az ün-
neplőkhöz. Jelen voltak Csöbör Katalin országgyű-
lési képviselő, Szőnyi Tamás, a Magyarországi Lel-
készértekezleti Szövetség főtitkára, valamint Nemes 

Csaba vallásügyi főtanácsadó, Tőkés László buda-
pesti EP-irodájának vezetője.

Szeptember 19-22. 

● Brüsszel
Európai parlamenti munkahét
Szeptember 23. 

● Marosvásárhely, Erdélyi Demokrácia-Központ
Sajtóértekezlet 
Tőkés László kezdeményezésére Marosvásárhe-

lyen került sor az Emberi Méltóság Tanácsának rend-
kívüli sajtóértekezletére, Lomnici Zoltán elnök, Szu-

nai Miklós főtitkár, valamint Kincses Előd ügyvéd 
részvételével – a kiújuló Kárpát-medencei magyarel-
lenesség tárgyában.

● Szabéd, Unitárius temető
Néhai Kolcsár Sándor unitárius esperes, az RMDSZ 

Maros megyei szervezetének volt elnöke iránti kegye-
letből és munkássága iránti elismerésképpen, Tőkés 

László, valamint az EMNT vezető képviselői és Fodor 

Imre volt marosvásárhelyi polgármester a falu egy-
kori lelkipásztorának síremlékénél tartottak megem-
lékezést, a Kolcsár család tagjainak és a gyülekezet 
híveinek részvételével.

Szeptember

Tőkés László szeptemberi eseménynaptára
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Visszatekintés a megtett útra
Az Európai Unió soros magyar elnökségének a befejezésekor a világhírű Herendi Porcelángyár egy nagyméretű 

Viktória-mintás vázát ajándékozott az Európai Parlamentnek, melyre valamennyi uniós tagállam és a csatlakozás 
küszöbén álló Horvátország himnuszának egy-egy sorát írták fel arany betűkkel.

„Isten áldd meg a magyart!” – idézhetjük ennek szellemében nemzeti himnuszunk kezdő sorát, annak kifejezé-
seképpen, hogy „a nemzetek Európájában”, országhatároktól függetlenül, valamennyi magyar az egyazon ma-
gyar nemzethez tartozik, melynek anyanyelve egyike az Unió hivatalos nyelveinek.

A porcelánváza szimbolikája ugyanakkor azt is tükrözi, hogy a magyar és a román nemzet egyenrangú tagjai 
az Európai Közösségnek, ennek megfelelően pedig az erdélyi magyarság nem csupán egy „etnikai kisebbség”, ha-
nem egy államalkotó nemzeti közösség Románia, illetve az Európai Unió keretében.

2009-ben, az erdélyi Magyar Összefogásnak köszönhetően három erdélyi magyar képviselő jutott be az Európai 
Parlamentbe, akik értelemszerűen egyszerre hivatottak képviselni a pártok és határok fölött álló magyar nemzeti 
érdekeket, valamint saját országuk, Románia érdekeit. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnökeként mandátumot 
nyert Tőkés László EP-képviselő – mindezek értelmében – egyszerre tagja az Európai Parlament román és magyar 
néppárti delegációjának, a magyar és a román küldöttség, valamint a Néppárti EP-frakció támogatásával elnyert 
alelnöki tisztségében pedig nemcsak a magyar, hanem a magyar–román összefogásnak és együttműködésnek is 
elkötelezett híve.

Második európai parlamenti mandátuma második évének és alelnöki tisztsége első esztendejének a lejártával 
erdélyi európai képviselőnk a magyar, a magyar–román és az európai összefogás és együttműködés szellemében 
tekint vissza eddigi parlamenti tevékenységére, és folytatja – a nyári szabadságot követően – képviselői és alelnöki 
munkáját. Románia uniós csatlakozásának kiváltképpeni hozadéka, hogy az erdélyi magyar nemzeti közösség 
európai parlamenti képviselethez jutott. „Unió, Erdéllyel” – ez volt Tőkés László választási jelszava már 2007-ben. 
Sajnálatos, hogy 2009-ben, a néppárti frakció keretében nem járt sikerrel az önálló erdélyi magyar EP-küldöttség 
hivatalos elismertetése.

Az elvégzett munka statisztikai adatainak tanúsága szerint és azokon túlmenően, másfelől a folytonosság és 
a politikai időszerűség jegyében, a következő tárgykörök és ügyek képezik Tőkés László képviselői és alelnöki tevé-
kenységének lényegét:

● A nemzeti és keresztény értékek képviselete – a „Keresztény Európát” program keretében
● A kelet-közép-európai rendszerváltoztatás előmozdítása – a kommunista múlttal való szembe-

nézés összefüggésében
● A kisebbségi közösségi jogok kivívásáért folytatott küzdelem – egy európai kisebbségvédelmi 

rendszer kialakítása távlatában
● A Kárpát-medencei magyarság érdekeinek védelme – a közép-európai nagyrégió helyreállítása 

és kiépítése keretében
● Az üldözött keresztények és kisebbségi közösségek védelme
● A Lisszaboni Szerződés vallási párbeszédre vonatkozó 17. cikkelyének az életbe léptetése, az in-

tézményes európai–egyházi kapcsolatok kiépítése
● A nyugat-balkáni és a Keleti partnerséghez tartozó országok Európai Unióhoz való csatlakozá-

sának előmozdítása
● Románia schengeni övezethez való csatlakozásának a támogatása, az országhatárok átjárha-

tóságának munkálása
● A cigányság jogainak védelme és emancipációja, az európai cigánystratégia létrehozása és élet-

be léptetése által
● A közvetlen polgári demokrácia eszközrendszerének kialakítása – az állampolgársági kezdemé-

nyezés elfogadtatásával és alkalmazásával
● Az európai környezetvédelem globális kitekintésű érvényesítése – a ciánalapú bányakitermelés 

betiltásával (Verespatak)
Az Emberi Jogi Bizottság (DROI) és a Kulturális Bizottság (CULT) tagjaként, valamint az Európai Parlament alel-

nöki minőségében Tőkés László továbbra is az európai értékek és érdekek következetes képviseletét és szolgálatát 
tartja legfőbb hivatásának.

Az európai magyar elnökség egy „erős Európa” sikeres kiépítésével szerzett tisztességet nemzetünknek. Ebben 
az „erős Európában” válhat valósággá erdélyi magyarságunk és többi határon túli magyar közösségünk felemel-
kedése és megerősödése.

Nagyvárad, 2011. szeptember 2. 
                      Tőkés László,
         EP-alelnök Sajtóirodája 

Nemzetek Európája
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Tőkés László az Óbudai Egyetem díszdoktora lett

2011. szeptember 5-én a Budapesti Műszaki Főiskola 
jogutódja, az Óbudai Egyetem Szenátusa tiszteletbeli 
doktori címet adományozott Tőkés Lászlónak, a Par-
tiumi Keresztény Egyetem elnökének, az Európai Parla-
ment alelnökének. A „Doctor Honoris Causa” kitüntetést 
az Egyetem tanévnyitó ünnepélyén adta át az erdélyi 
politikusnak dr. Rudas Imre rektor. Fodor János rek-
torhelyettes, az egyetem doktori tanácsának elnöke 
laudációjában felvázolta a kitüntetett életútját, majd 
kifejtette, intézményük büszke arra, hogy ezt a címet 
adományozhatja Tőkés Lászlónak. 

A budapesti Művészetek Palotája Bartók Béla Nem-
zeti Hangversenytermében tartott ünnepi eseményen 

elmondott székfoglaló beszédében Tőkés 
László kifejtette, hogy véleménye szerint a 
tudáson és munkán alapuló társadalom ki-
emelkedően fontos intézményei az egye-
temek, köztük is a régi hagyományokra 
visszatekintő „Universitas Budensis”. A 
kommunsita diktatúra hosszúra nyúlott, 
ínséges korszaka nyomán „ideje, hogy az 
Evangélium szellemében helyreálljon a 
munka és a tudás becsülete” – hangoztat-
ta Tőkés László, Pál apostolt idézve.

Tőkés László a továbbiakban arra is 
kitért, hogy a műszaki tudományok nem 
örvendenek kellő megbecsültségnek a 
kelet-közép-európai társadalmakban. Ki-
sebbségi viszonylatban ez kétszeresen 

is káros, hiszen Erdélyben például alig létezik magyar 
nyelvű műszaki oktatás. Másfelől a korábbi váradi püs-
pök – Schmitt Pál államelnök egyik évnyitói gondolatát 
idézve – az egyetemet végzett fi atalok itthonmaradása 
mellett érvelt, külön is rámutatva a határon túli magyar 
ifj úság szülőföldjéről való elvándorlásának aggasztó 
voltára. Az egykori peregrinusok példájával élve, a foga-
dalmat tévő ifj akat esetleges külföldi tanulmányaik utá-
ni hazatérésre és népük szolgálatára buzdította.

Beszéde végén Tőkés László Isten áldását kérte az 
egyetemre és nemzetünk jövőjére.

2011. szeptember 5. 

Díszdoktori cím

Laudáció a tiszteletbeli doktori cím átadása alkalmából

Tisztelt Alelnök úr, Elnökség!  
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Az Óbudai Egyetem Doktori 
Tanácsának elnökeként nekem ju-
tott az a megtiszteltetés, hogy el-
mondjam a laudációt Tőkés László 
úrról abból az alkalomból, hogy az 

Óbudai Egyetem Szenátusa számá-
ra Doctor Honoris Causa címet ado-
mányozott.

Tőkés László 1952. április 1-jén 
született Kolozsváron, Tőkés István 
és Vass Erzsébet gyermekeként. 
Tanulmányait 1975-ben fejezte be 
a kolozsvári Protestáns Teológiai 
Intézetben. 1975 és 1984 között 
Brassóban, majd Désen reformá-
tus segédlelkész. Állami és egyházi 
hatóságaival szembeni ellenállása, 
egyházi és kisebbségi természetű 
kritikai munkássága miatt törvény-
telenül kizárják a papság köréből. 
1984-1986 között 25 hónapig mun-
kanélküli. 1986-tól temesvári segéd-
lelkész, majd rendes lelkész. 1988-
1989 között az egyházi állapotokat 
és a romániai falurombolást bíráló 
megnyilatkozásaiért folyamatosan 
zaklatják. 1989-ben az állami és 
egyházi hatóságok pert indítanak 
ellene, megfosztják szószékétől, a 
szilágysági Menyő községbe szám-
űzik. Az erőszakos kilakoltatás el-

lenében védelmére kelt hívek és a 
hozzájuk csatlakozó temesváriak 
megmozdulása robbantja ki a ro-
mániai forradalmat.

A Forradalom után rövid ideig a 
Nemzeti Megmentési Front tagja. 
1990-ben megválasztják a Király-
hágómelléki Református Egyházke-
rület püspökévé, a Romániai Refor-
mátus Egyház Zsinatának társelnö-
kévé.

1990-2004 között a Romániai 
Magyar Demokrata Szövetség tisz-
teletbeli elnöke, 1996-ban a Ma-
gyarok Világszövetsége tisztelet-
beli elnöke. 1999-ben megalapítja 
a Partiumi Keresztény Egyetemet, 
amelynek elnöki tisztségét viseli. 
2003-ban lesz az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács elnöke.

2007-től független európai par-
lamenti képviselő, a Zöldek-Euró-
pai Szabad Szövetség frakciójának 
tagja. 2009-ben az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács és az RMDSZ közös 
jelöltjeként listavezetőként ismét 
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Az Európai Parlament nyári szü-
nete alighogy véget ért, Külügyi 
Bizottságának (AFET) első ülésnap-
ján rendkívüli találkozóra került sor 
Atifete Jahjaga koszovói államel-
nök-asszonnyal, akit idén áprilisban 
választottak a fi atal nyugat-balká-
ni állam élére. A nagy érdeklődés 
övezte tanácskozáson társszerve-
zőként Eduard Kukan volt szlovák 
külügyminiszter, az Albániával, 
Bosznia-Hercegovinával, Szerbiá-
val, Montenegróval és Koszovóval 
fenntartott kapcsolatok EP-Delegá-
ciójának vezetője elnökölt.

Nyitóelőadásában a koszovói 
államfő általános képet nyújtott 
a megalakulásának rendkívüli ne-

hézségeivel küszködő országának 
belpolitikai és nemzetközi helyze-
téről, külön is kitérve a szerbek lakta 
Észak-Koszovó konfl iktusok, politi-
kai bizonytalanság és tartós válság 
jellemezte viszonyaira. Meggyőző 
előterjesztésében az elnökasszony 
határozottan kiállt Koszovó terüle-
ti épségének és szuverenitásának 
megőrzése, valamint a demokrati-
kus jogállamiság és az alkotmányos 
rend biztosítása, másfelől pedig a 
koszovói helyzet békés párbeszéd 
útján való rendezése mellett, és 
országa egyértelmű elkötelezettsé-
gét tolmácsolta az Európai Unióhoz 
való csatlakozás tekintetében.

Ulrike Lunacek képviselőnő, Ko-

szovó EP-jelentéstévője elismerően 
szólt az ország, illetve az elnökasz-
szony integrációs erőfeszítéseiről.

Doris Pack néppárti képviselő-
nő, a kulturális bizottság elnöke Ko-
szovó függetlenségének mihama-
rabbi elismerését sürgette azon öt 
EU-tagállam részéről, melyek mind-
máig szembehelyezkednek ezzel.

Hannes Swoboda szocialista 
frakcióvezető-helyettes ezzel szem-
ben azt hangsúlyozta, hogy minde-
nekelőtt Szerbiát kell meggyőzni 
Koszovó függetlenségének elis-
meréséről.

Pártállásától függetlenül, vala-
mennyi felszólaló támogatásáról 
biztosította Koszovó független-

Laudáció

Tanácskozás a koszovói államelnökkel

Távirati stílusban a 

szeptember 26–29-i plenáris 

ülés főbb eseményeiről.

Barroso az Unió helyzetéről 

A pénzügyi tranzakciók 
megadóztatásra tett javaslatot 
José Manuel Barroso szerdai uniós 
évértékelő beszédében. Az Európai 
Bizottság elnöke az EU válságáról 
beszélt, de kiállt az európai 
integráció és az EU vívmányai 
mellett, mert azok a békét és a 
stabilitást garantálják Európában. 
Gazdasági kormányzás 
A szerdán elfogadott 
gazdasági kormányzási 
jogszabálycsomag biztosítja, 
hogy a tagállamok időben 
korrigálják gazdaságpolitikájukat, 
növeli az átláthatóságot és 
az elszámoltathatóságot, és 
pontosabb, megbízhatóbb 
statisztikák készítését is előírja.

Közel-Kelet  

A plenáris ülés foglalkozott 
Palesztina ügyével is, miután a 
Palesztin Hatóság múlt héten 
tagfelvételi kérelmet nyújtott be 
az ENSZ-hez. Egy csütörtökön 
elfogadott állásfoglalásban az 
EP „támogatja és kéri az uniós 
tagállamokat, hogy egységesen 
kezeljék a palesztin nép legitim 
törekvését, hogy az ENSZ-közgyűlés 
jelenlegi 66. ülésén lezáruló 
tárgyalások eredményeképpen 
az ENSZ-ben államként 
képviseltethesse magát”.
Közlekedésbiztonság 

Több mint 35 ezren haltak meg 
közúti balesetekben az EU útjain 
2009-ben. Az EP szerint 2020-ra 
felére lehetne csökkenteni a halálos 
balesetek számát, ha az EU-ban 
lakott területen mindenhol 30 
km/h óra lenne a sebességhatár, a 
gépjárművezetők számára pedig 
kötelezővé tennék az „alcolock” 

alkoholszondás indításgátló 
használatát.
Kettős felhasználású eszközök 

Nem terjedhet ki az általános 
exportengedély az olyan a polgári 
és katonai célokra is felhasználható 
vegyi anyagokra, kommunikációs 
berendezésekre, amelyek emberi 
jogsértések elkövetésére is 
alkalmasak lehetnek - döntött a 
Parlament.
Élelmiszersegély 

Bajban az uniós élelmiszerprogram, 
amely 13 millió szegénységben élő 
európainak biztosított ingyenesen 
élelmiszert. Az Európai Bíróság 
szerint a segélyprogram működése 
a jelenlegi keretek között nem 
jogszerű, az Európai Bizottság 
ezért az eredetileg tervezett 480 
millió euró helyett csak 113,5 millió 
eurót tud 2012-ben a programra 
fordítani. 

európai parlamenti képviselővé vá-
lasztják, az Európai Néppárt tagja, 
a Magyar Néppárti Delegáció tisz-
teletbeli elnöke. 2010 júniusától az 
Európai Parlament alelnöke.

Tőkés László számos kitüntetés 
és kitüntető cím birtokosa. Többek 
között a Virginia-i Regent University, 
a debreceni Református Teológiai 
Akadémia, a Hope College díszdok-
tora. A Magyar Örökség kitüntetés, 
a Hűség-díj, a Magyar Köztársaság 

Érdemrendjének Nagykeresztje, a 
Truman-Reagan Szabadságérem, 
a Petőfi -díj, a Bocskai István Díj, a 
Robert Schuman Díj, a Románia 
Csillaga Lovagi Fokozat birtokosa. 
1990-ben Nobel díjra jelölik.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Az Óbudai Egyetem büszke arra, 

hogy Tőkés László számára a Doctor 
Honoris Causa tiszteletbeli doktori 
címet adományozhatja az ország, 
a tudomány, a művelődésügy, a 

felsőoktatás fejlesztése, a hazai és 
nemzetközi közélet, az emberiség 
fejlődése érdekében végzett példa-
értékű, nemzetközileg is kimagasló 
tevékenységének elismerésekép-
pen.

Művészetek Palotája
2011. szeptember 5., 

Fodor János EDT-elnök
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ségének teljes kivívására és uniós 
csatlakozására irányuló törekvéseit.

Tőkés László képviselőnk, az 
EP-nek a nyugat-balkáni országok 
csatlakozása ügyében illetékes alel-
nöke felszólalásában az EU nemrég 
leköszönt magyar elnökségének az 
uniós bővítés iránti elkötelezett-
ségére emlékeztetett, és – ehhez 
hasonlóan – az erdélyi magyarság 
támogatásáról biztosította a koszo-
vói államfőt. Első kérdését Eduard 
Kukan delegációvezetőhöz intéz-
te, akitől afelől érdeklődött, hogy 
az általa vezetett nyugat-balkáni 
EP-küldöttség milyen módon ké-
pes előmozdítani Koszovónak az 
említett öt EU-tagállam általi elis-
mertetését. Második kérdésével az 
elnökasszonyhoz fordult, Koszovó 
közvetlen diplomáciai lehetősé-
geiről és eszközeiről érdeklődvén 
az elismerését megtagadó EU-tag-
országok – köztük Románia – vi-
szonylatában.

Eduard Kukan – szlovák képvi-
selő létére – diplomatikusan kitért 
a válaszadás elől. (Közismert, hogy 
Szlovákia egyike azon öt uniós or-
szágnak, melyek mereven elzárkóz-
nak Koszovó önállóságának elisme-
résétől…)

Jahjaga államelnöknő a hozzá-
szólásokra adott válaszában elég-
tétellel nyugtázta, hogy ez idáig 
összesen 81 állam részesítette hi-
vatalos elismerésben országát. „Az 
ötök” némelyikével igen konstruk-
tív kapcsolatot ápolnak – mondotta 
–, és maga is szükségesnek ítélte a 
velük való közvetlen diplomáciai 

kapcsolatok kialakítását.
Tőkés László azt szorgalmazta, 

hogy az Európai Parlament gyako-
roljon nyomást saját tagállamaira 
Koszovó elismertetése érdekében. 

A koszovói elnökasszony meg-
egyezési készségüket fejezte ki 
Szerbia iránt, valamint annak szük-
ségességét, hogy a két ország ne 
egymást akadályozza, hanem – épp 
ellenkezőleg – egymást támogas-

sa az európai integráció útján.

Brüsszel, 2011. szeptember 6.

Kárpát-medencei természeti 
környezetünk védelmében

Emlékezetes, hogy a múlt év tavaszán, Áder János és Tőkés László kép-
viselők indítványa alapján az Európai Parlament határozati állásfoglalásban 
szólította fel az Európai Bizottságot a ciánalapú bányászati technológiák 

teljes betiltására az Európai Unió területén. Az elsöprő szavazati többséggel 
elfogadott határozat foganatosítását azonban a Bizottság egyre halogatja, 
szabad utat engedve ezáltal a 2000 elején bekövetkezett tiszai ciánszeren-
csétlenséghez hasonló környezeti katasztrófa veszélyét hordozó verespa-

taki bányaberuházás megvalósításának.
A nyári szünetet követő első strasbourgi ülésszak alkalmával Tőkés Lász-

ló alelnök napirenden kívül szólalt fel az EP plénumán a ciánalapú bánya-
kitermelés európai tilalma tárgyában. Tőle függetlenül Cătălin Sorin Ivan 

román szocialista delegációvezető is az EP vonatkozó határozatának a be-
tartására szólította fel az Európai Bizottságot, illetve a román kormányt.

Tudnivaló, hogy 2010. május 5-én a harminchárom (33) tagú romániai 
EP-képviselet tagjai közül a következő képviselők szavazták meg az Áder–
Tőkés indítványt: Monica Macovei (PD-L); Sógor Csaba és Winkler Gyula 

(RMDSZ); Renate Weber és Cristian Buşoi (PNL); Victor Boştinaru, Cori-

na Creţu,  Sabin Cutaş, Viorica Dăncilă, Ioan Enciu, Cătălin Sorin Ivan, 

Rovana Plumb, Daciana Sârbu, Adrian Severin és Adriana Ţicău (PSD); 
valamint még a három Nagy Románia Párt-i európai képviselő is – összesen 
tehát tizenkilencen (19).

Elgondolkodtató, hogy az Európai Néppárt frakciójának támogatásával 
született törvénykezdeményezés legfőbb ellenzői éppen a román néppár-

ti küldöttség tagjai – az egyetlenegy Monica Macovei volt igazságügy-mi-
niszter kivételével. Szintén beszédes, hogy a jelenleg hatalmon lévő román 
néppárti kormány az, amely az Európai Parlamenttel és az Európai Nép-
párttal szembe menve, „aranylázas” nyereségvágytól és jövő évi választási 
érdekeitől hajtva, a szociális és munkaerőpiaci, valamint a nemzeti dema-
gógia tetszetős argumentációját latba vetve kívánja kierőszakolni a kétes 
hátterű Roşia Montana Gold Corporation (RMGC) bányaprojektjének a 
megvalósítását. Az pedig egyenesen fájdalmas és szégyenletes, hogy ennek 
a kudarcos kormánynak az elvtelen csatlósaként az RMDSZ országos vezér-
kara is megfeledkezni látszik eredeti álláspontjáról, és két minisztere révén, 
cinkos módon egyengeti a román és magyar nemzeti, valamint az általá-
nos európai érdekekkel szembenálló ciános bányakitermelés beindítását.

Tőkés László EP-alelnök erkölcsi elégtétellel üdvözölte Eckstein-Kovács 

Péter  államelnöki tanácsos Verespatak miatti lemondását, és a 77 romá-
niai civilszervezet tiltakozásának szellemében maga is összefogásra hívta 
magyar és román képviselőtársait közös Kárpát-medencei régiónk humán-
környezetének, természeti, kulturális és történelmi örökségének a védelmé-
ben.

Strasbourg, 2011. szeptember 12.

Verespatak
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Munkaévnyitó megbeszélést tartottak
az erdélyi magyar EP-képviselők
Eddigi munkarendjük folytatá-

saképpen az erdélyi magyar kép-
viselők 2011. szeptember 14-én 
az Európai Parlament strasbourgi 
székhelyén munkaév-nyitó megbe-
szélést tartottak, amelyen a magyar 
összefogás szellemében áttekintet-
ték a soron következő időszak közös 
feladatait.

Tőkés László, az Európai Parla-
ment alelnöke, valamint Winkler 

Gyula és Sógor Csaba, az RMDSZ 
EP-képviselői üdvözlik, hogy az Eu-
rópai Néppárt Képviselőcsoportja 
soros bővített elnökségi ülését és 
nyári szabadegyetemét szeptember 
22–24. között Bukarestben tartja. 
Európa legerősebb politikai tömö-
rülésének kihelyezett bukaresti ta-
nácskozása Románia és Bulgária 

schengeni csatlakozását is elő-
mozdíthatja.

Képviselőink kiemelt módon 
foglalkoztak a kisebbségvédelem 
kérdésével. Közös erőfeszítéseket 
tesznek annak érdekében, hogy 
a Néppárt soron következő prog-
rammódosító kongresszusán egy, 
az őshonos nemzeti közösségek jo-

gairól szóló cikkely is bekerüljön az 
alapdokumentumba. Megegyeztek, 
hogy tovább folytatják munkájukat 
egy, az őshonos kisebbségek jogait 
biztosító európai uniós keretsza-

bályozás kialakítása érdekében.
A 2012-es év folyamán életbe 

lépő európai polgári kezdeménye-

zésről szóló uniós jogszabály szintén 
alkalmas eszköz lehet a kisebbségi 
jogok védelmére – állapították meg 
az erdélyi képviselők. Azért, hogy 
a folyamat bizton sikeres legyen, a 
hasonló tematikájú Kárpát-meden-
cei kezdeményezéseket szükséges 
volna összehangolni. Ezáltal a kez-
deményezések egymást erősítve, 
egy valamennyi európai őshonos 
kisebbségi közösség által támogat-
ható, közös kezdeményezésben ölt-
hetnek testet. E célból a három kép-
viselő fontosnak tartja a kapcsolatok 
és az együttműködés erősítését az 
európai kisebbségi közösségek kép-
viselőivel és szervezeteivel.

Átfogó uniós rendezésre annál is 
inkább szükség van, mivel Kelet-Kö-
zép-Európa országaiban a magyarok 
elleni intézményes diszkrimináció a 

csatlakozás után sem szűnt meg, sőt 
egyes esetekben még nyomasztób-
bá vált. Példa erre a Szlovákiában 
még mindig érvényben lévő állam-
nyelvtörvény és állampolgársági 
törvény. Ez utóbbi vonatkozásában 
képviselőink ismételten messzeme-
nő szolidaritásukról biztosították 
felvidéki nemzettársaikat, akiket az 
anyanyelvhasználat miatti bünte-
tések fenyegetése mellett most az 
állampolgárság megvonásával kí-
vánnak megfélemlíteni és eltánto-
rítani attól, hogy vállalják nemzeti 
identitásukat.

Tekintettel a nemzeti közösségek 
jogai és számaránya közötti közvet-
len kapcsolatra, az erdélyi magyar 
EP-küldöttség felszólítja közössé-
günk tagjait, hogy az októberben 
sorra kerülő, nemzetstratégiai fon-
tosságú romániai népszámláláson 
öntudatosan vállalják és vallják meg 
magyarságukat.

Strasbourg, 2011. szeptember 14.

Tőkés László, Winkler Gyula és Só-
gor Csaba európai parlamenti képvi-
selők sajtóirodái

Fotókiállítás Brüsszelben: Amint múlik az idő…

 A Berlini Fal felépítésének 
50. évfordulója alkalmából szervez-
ték meg Brüsszelben, az Európai 
Parlamentben az „Amint múlik 

az idő... A Berlini Fal 1961-2011” 
című fénykép-kiállítást. A Herbert 

Maschke német fotóművész által 
készített fényképek a Fal építésének 
dokumentumai; végigkövetik a Fal 
és az általa kettéválasztott város és 
nemzet történetét, intő jeleivé vál-

va egy olyan 
politikai ide-
o l ó g i á n a k , 
amely szét-
szakította Eu-
rópát. A nap-
jaink Berlin-
jét bemutató 
fényképeket 
a művész fi a, 
C o r n e l i u s 

Maschke ké-
szítette, aki 
n ő v é r é v e l , 

Morlind Tumler asszonnyal egye-
temben vett részt az ünnepségen.

A kiállítás szervezőjeként és há-
zigazdájaként Michael Cramer né-
met EP-képviselő tartott megnyitó 
beszédet. A Berlini Fal felépítését 
megelőző történelmi eseményeket, 
illetve a kommunizmus elleni láza-
dások és ellenszegülések hosszú so-
rát felidézve, azt a több évtizedre ki-
terjedő folyamatot mutatta be, mely 

végezetre, 1989-ben elvezetett a 
diktatúra bukásához és a szabadság 
kivívásához. A kiállítás jelentőségét 
ekképpen fogalmazta meg: „Mind-
annyiunk számára ismert tény: csu-
pán azok lehetnek sikeresek a jövő-
ben, akik ismerik a múltat. Mindany-
nyian boldogulásunkat reméljük, 
ezért hát vissza kell tekintenünk a 
múltba.” 

Morlind Tumler édesapja élet-
pályáját elevenítette fel, ismertetve 
Herbert Maschke hatalmas fotómű-
vészeti hagyatékát, valamint azokról 
a képeslapokként forgalomba került 
fotográfi ákat, amelyek annakidején 
sok keletnémet számára „ablakot 
nyitottak” a nyugati világra. 

Jerzy Buzek, az EP elnökének 
nevében Tőkés László EP-alelnök 
köszöntötte az egybegyűlteket. Át-
adta az elnök személyes üdvözletét 
és felolvasta üzenetét, melyben a 
Berlini Falra mint egy olyan szimbó-
lumra hivatkozik, amelyet soha nem 

Erdélyi magyar EP-képviselők
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szabad elfelednünk, és amely mindenkoron arra kell fi gyelmeztessen ben-
nünket, hogy „kontinensünket soha többé nem szakíthatja szét semmilyen 
ideológia, politika, vagy háború.”

Tőkés László beszédében 1989 forradalmi változásait idézte fel, vala-
mint az európai népek azon példaértékű összefogását és szabadságért való 
kiállását méltatta, mely a Berlini Fal, a Vasfüggöny és a Ceaușescu-rezsim 
összeomlásához vezetett. Amikor „a Berlini Falhoz hasonlítható országha-
tárok” által elválasztott magyarországi barátai meghívták a Habsburg Ottó 
páneurópai elnök és Pozsgai Imre államminiszter védnökségével megren-
dezett Páneurópai piknikre, akkor még gondolnia sem lehetett arra, hogy 
részt vegyen a rendezvényen, hanem egy kicsempészett írásbeli üzenettel 
sikerült köszöntenie a szögesdrótkerítéssel lezárt osztrák-magyar határon 
összegyűlt magyarok és kelet-németek nagygyűlését – emlékezett vissza „a 
hallgatás falát” megbontó egykori temesvári lelkipásztor (beszédét mellé-
keljük). 

Említésre méltó, hogy a Berlini Fal örök mementójaként, Michael Cramer 
európai képviselő kezdeményezésére alakították ki a 160 km hosszúságú 
„Berlini Fal (kerékpár-)útvonalat” (Berlin Wall Trail), majd ennek kiegészíté-
seképpen a több mint 9000 km-es „Vasfüggöny Útvonalat” (Iron Curtain 
Trail), mely húsz országon áthaladva, Finnországtól a Fekete-tengerig ter-
jed. Ez utóbbinak a sokatmondó projektjét 2005-ben elsöprő szótöbbség-
gel szavazta meg az Európai Parlament.

Brüsszel, 2011. szeptember 20.

M Ú L T I D É Z É S

a Berlini Fal felépítésének 50. évfordulóján

 1989-ben, a kelet-közép-európai forradalmi változások forró nyarán Ro-
mániában, az erdélyi Temesváron, a helybéli magyar református egyház 
támogatásával vívtam szinte reménytelennek tűnő küzdelmemet az utol-
só sztálinista diktatúra, a Ceaușescu-rezsim ellen. A Berlini Falhoz hason-
lítható országhatárok által elválasztott magyarországi barátaim meghívtak 
a sopronpusztai Pán-európai piknikre, melyet Habsburg Otto páneurópai 
elnök, valamint Pozsgai Imre akkori államminiszter fővédnökségével tar-
tottak a szögesdrótkerítéssel lezárt magyar-osztrák határ mentén. Termé-
szetesen, gondolnom sem lehetett arra, hogy részt vegyek a rendezvényen. 
Írásbeli üzenetemet viszont sikerült kicsempészni és felolvasni a határnyi-
tás alkalmával, a szabadságért síkra szálló magyarok és kelet-németek ezrei 
közösségében.  Anélkül, hogy konkrét formában, előzetesen gondolhattam 
vagy sejthettem volna: a bennünket egymástól elválasztó falak ledöntésé-
re buzdító üzenetem ott, az osztrák-magyar határon váratlan módon való-
sággá vált. Majd néhány hétre rá a határzár áttörését a Berlini fal ledöntése 
követte. Az események láncreakciószerűen követték egymást, míg végül 
1989 Szabadító Karácsonyán a Ceaușescu-diktatúra is összeomlott – és a 
Berlini Fal túlsó oldalán élő szolganépek elindulhattak Európa egységesü-
lésének útján. 

Most, húsz esztendővel a Szovjetunió bukása után, Isten iránti hálaadás-
sal és – a bennünket sújtó válságok ellenére – a közös és jobb jövőnkbe 
vetett reménységgel köszöntöm önöket, és mondok köszönetet ezért a so-
katmondó kiállításért. 

 
Brüsszel, 2011. szeptember 20.
 
                                                                                  Tőkés László
                                                                       az Európai Parlament alelnöke

Az egyiptomi keresztények  

Európa segítségét kérik

2011. szeptember 21-én, Brüsz-
szelben Tőkés László vallási ügye-
kért felelős EP-alelnök kabinetfő-
nöke, Szilágyi Zsolt társaságában 
az Egyiptomban élő keresztény kö-
zösség és emberi jogi szervezetek 
képviselőivel találkozott. A Henri 

Boulad jezsuita atya által vezetett 
küldöttségben részt vett Naguib 

Gobrail, az Egyiptomi Emberi Jogi 

Unió elnöke, Jean Maher, a szer-
vezet franciaországi irodájának ve-
zetője, valamint Maximos Botros, 
kopt egyetemi tanár.

A vendégek az egyiptomi kopt 

keresztények elleni folyamatos fi zi-
kai és lelki erőszakról számoltak be. 
Bár az „Arab tavasz” által hozott 
változások nagy reménnyel töltöt-
ték el az addig is elnyomott keresz-
tényeket, ennek ellenére a helyzet 
rosszabb, mint annak előtte. Az egy-
re erősödő szélsőséges iszlámizmus 
továbbra is félelemben tartja a val-
lási kisebbségeket. A kereszténye-
ket kiszorítják, kitiltják a közéletből, 
a politikai életből, az ellenük állami 
segédlettel folyó diszkrimináció 
mindennapos. Henri Boulad szerint 
az Európai Uniónak az eddiginél 
határozottabban kellene fellépnie.

Tőkés László tájékoztatta az 
egyiptomiakat arról, hogy már eddig 
is több ízben felszólalt a kopt keresz-
tények és a vallási okokból üldözöt-
tek érdekében, és többször is levél-
ben kérték Catherine Ashton asz-
szonyt, a külügyi szolgálat vezetőjét, 
hogy az Unió határozottan lépjen fel 
az emberi jogok és a vallásszabad-
ság védelmében. 2010. január 21-én 
pedig, Tőkés László és Sógor Csaba 

EP-képviselők javaslatára, az Európa 
Parlament állásfoglalást fogadott el 
a keresztény közösségeket ért táma-
dások ügyében. Európa nem lehet 
közömbös a mediterrán és az arab 
világ országaiban zajló keresztény-
üldözések iránt, mondotta erdélyi 
képviselőnk, és arról biztosította 
tárgyalópartnereit, hogy irodája to-
vábbra is fi gyelemmel fogja követni 
az Egyiptomban élő keresztények 
helyzetét, és a jövőben is ki fog állni 
mellettük.

Brüsszel, 2011. szeptember 21.

Múltidézés
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Duna-stratégia a turizmusfejlesztés szolgálatában

Deutsch Tamás fi deszes EP-kép-
viselő a Duna-régióban rejlő fejlesz-
tési lehetőségekre, valamint a turiz-
musfejlesztés és a környezetvédelem 
összefüggéseire hívta fel a fi gyelmet 
a szeptember 27-én megrendezett 
„Turizmus a Duna-régióban” című 
konferencián. Az esemény aktuali-
tását az Európai Turizmus Napja és a 
Duna-stratégia közelmúltbeli elindí-
tása adta. 

A konferencián mondott vitain-
dító beszédében Antonio Tajani 

ipar- és vállalkozáspolitikáért felelős 
biztos, az Európai Bizottság alelnöke 
emlékeztetett a Duna menti orszá-
gok közötti hatékonyabb kooperáci-
óban rejlő lehetőségekre. 

Deutsch Tamás előadásában 
bemutatta a Duna-régióban rejlő 
lehetőségeket a vízi turizmus terü-
letén. A fi deszes képviselő kiemel-
te: a turizmus fejlesztése kiváló le-
hetőség az elmaradottabb régiók 
felzárkóztatására; új munkahelyek 
teremtésére; a sport és az egész-

séges életmód népszerűsítésére. A 
néppárti politikus emlékeztetett a 
magyar elnökség környezettudatos 
megközelítésére: „Magyarország 
egyensúlyt szeretne a gazdasági fej-
lődés és a környezetvédelem között. 
Ezen szemlélettel összhangban, a 
magyar elnökség »zöld folyosóként« 
határozta meg a Dunát, és egy gya-
rapodó, fejlődő, ugyanakkor élhető 
Duna-régió megteremtését tűzte ki 
célul.”

Deutsch Tamás egyetértett a hoz-
zászólókkal az ökológiai szempont-
ból sebezhető Duna-régió biodi-
verzitásának védelmének megerő-
sítésével kapcsolatban. A néppárti 
politikus kiemelte a Duna-stratégia 
27-es számú projektjét, mely az 
évente megrendezésre kerülő Nem-
zetközi Duna-túra eredményeire ala-
pozva szeretné elősegíteni új mun-
kahelyek teremtését; a vízi turizmus 
és az országok közötti kapcsolatok 
fejlesztését; széleskörű társadalmi 
együttműködés előmozdítását és a 
sport népszerűsítését. 

2011. szeptember 27. 
www.fi desz-eu.hu

A polgári kezdeményezés fontos eszköz a nők 
esélyegyenlőségének előmozdításában
A Lisszaboni Szerződés által be-

vezetett európai polgári kezdemé-
nyezésről szervezett nagyszabású 
nemzetközi konferenciát a belga 
Femmes d’Europe (Európa Asz-
szonyai) nevű nőjogi szervezet az 
Európai Parlamentben. A Nőjogi és 

Esélyegyenlőségi Bizottság elnö-
keként felszólaló Járóka Lívia fi de-
szes EP-képviselő azt javasolta, hogy 
a szükséges egymillió aláírással 
olyan területen kezdeményezzenek 
jogalkotást, ahol az eddigi eredmé-
nyek ellenére még számos feladat 
áll ez Európai Unió előtt. A konferen-
cián elhangzott beszédében Járóka 
Lívia, az Európai Parlament Nőjogi 
és Esélyegyenlőségi Bizottságának 
ügyvezető elnöke olyan egyedülál-
ló lehetőségnek nevezte az európai 
polgári kezdeményezést, amely ösz-
tönözheti a civilszervezetek és uniós 

intézmények közötti párbeszédet, 
és közelebb hozhatja az Uniót a 
polgárokhoz. Járóka szerint azon ta-
gadhatatlan eredmények ellenére, 
amelyeket Európai Unió a nemek 

közötti esélyegyenlőség terén az 
elmúlt években elért, még renge-
teget lehet javítani a nők minden-
napi életét meghatározó ügyekkel 
kapcsolatos szakpolitikákon. Járóka 
Lívia javasolta, hogy az állampolgári 
kezdeményezést olyan területeken 
használják, amelyekre egyrészt még 
nem terjedt ki a közösségi jogalko-
tás, másrészt, ahol jól meghatáro-
zott, világos és különálló szabályok 
bevezetése vagy módosítása jelen-
tős pozitív változásokat hozhat. Já-
róka példaként említette a családi 
és magánélet jobb összeegyeztet-
hetőségének kérdését, ahol olyan 
egyszerű és könnyen átültethető 

szabályok is előrelépést hozhatnak, 
mint például megtiltani a munka-
adóknak, hogy a női munkavállalók 
gyermekgondozási elfoglaltságairól 
információt kérjenek, illetve, hogy el-
bocsássák, vagy leminősítsék azokat 
a nőket, akik a szülési szabadságról 
térnek vissza. A fi deszes EP-képvise-
lő a roma nők helyzetének javítá-

sát is a kezdeményezők fi gyelmébe 
ajánlotta, akik többségi társaikhoz 
képest lényegesen alacsonyabb vár-
ható élettartammal számolhatnak, 
jóval szegényebbek, továbbá ala-
csonyabb az iskolázottsági és foglal-
koztatottsági szintjük is.

2011. szeptember 21.  

www.fi desz-eu.hu

Duna-stratégia
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Az Erdélyi Magyar Néppárt bejegyzésének kálváriája
2010. december 4. – Az Erdélyi 

Magyar Néppárt (EMNP) létreho-
zásáról döntött az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács (EMNT) Székelyud-
varhelyen tartott országos küldött-
gyűlése. Az autonomista elveket 
valló új politikai szervezet, az Erdé-
lyi Magyar Néppárt megalapításá-
ról szóló előterjesztést 221 küldött 
támogatta, ellenszavazat nem volt, 
nyolcan tartózkodtak. Markó Béla, 
az RMDSZ elnöke „felelőtlennek” 
tartotta a pártalapítási szándékot.

2011 januárjában felállították az 
Erdélyi Magyar Néppárt bejegyzé-
sével foglalkozó bizottságot, amely-
nek tagjai: Toró T. Tibor koordiná-
tor, László János, Gergely Balázs 
és Orbán Mihály régióelnökök, 
Borbély Zsolt Attila, Papp Előd, 
Szilágyi Zsolt, Tőkés András, és 
Zatykó Gyula. Január második fe-
lében elindult az aláírásgyűjtés. 
Amint arra Bakk Miklós politológus 
nemrégiben ismételten felhívta a fi -
gyelmet: a Velencei Bizottság által 
is elmarasztalt román párttörvény 
támasztja Európában a legdraszti-
kusabb feltételeket a bejegyzés út-
jába. A 25.000 tagot előíró feltétel 
akiknek legalább 18 megyéből és 
Bukarestből kell lenniük – valóban 
egyedülálló. Az Európai Unión be-
lül egyedül Portugália követi ebben 
Romániát, de messze lemaradva: 
ott „csak” 7500 tag igazolását kérik. 
Az államok többségében néhány 
tíztől ezerig terjedően határozzák 
meg a taglétszám-kritériumot (pél-
dául: 10 tag – Ausztria, Hollandia, 
Franciaország, Nagy-Britannia, Spa-
nyolország, Magyarország; 50 tag - 
Bulgária; 1000 tag – Lengyelország, 
Észtország). De még EU-n kívül is 
megengedőbbek e tekintetben a 
feltételek: Macedóniában 500, Af-
ganisztánban 700 taggal lehet pár-
tot bejegyezni. A 18 megyés területi 
feltétel pedig teljesen egyedülálló. 
Az RMDSZ vezetői több ízben el-
ítélően nyilatkoznak a pártbejegy-
zésről, de hozzáteszik, a nagyobbik 
magyar párt nem akadályozza a 
néppárt bejegyzését.

Bár az aláírások javarészét tere-
pen, házról-házra járva gyűjtötték 
be, az EMNT által működtetett, a 
könnyített honosításban több mint 

százötvenezer erdélyi magyarnak 
segítséget nyújtó erdélyi Demok-
rácia Központokban is lehetőséget 
biztosítottak az EMNP támogatói 
listájának aláírására. Májusban – a 
„feketemunka elleni küzdelem” 
jegyében – napokon keresztül több 
Demokrácia Központban tartott 
vizsgálatot a román Pénzügyőr-
ség, átvizsgálták a pénzügyi jelen-
téseket, iratokat, a könyvelést. A 
vizsgálat eredményéről egészen 
sajátos módon az Evenimentul Zilei 
bukaresti napilapban lehetett ol-
vasni június elején, a tendenciózus 
cikkben a bruttó fi zetéseket „felfele 
kerekítve” lebegtették meg, illetve a 
nepotizmus vádját is megfogalmaz-
ták – névrokonság alapján! A román 
Pénzügyőrség vezetője egyébként 

Ladányi Árpád RMDSZ-es funkcio-
nárius.

2011. május 5-én az Erdélyi Ma-
gyar Néppárt létrehozásának kezde-
ményezői benyújtották a bukaresti 
törvényszéken a párt jogi bejegyzé-
séhez szükséges támogató aláíráso-
kat. A Bukaresti Törvényszék május 
26-án tárgyalta első ízben az EMNP 
bejegyzési kérelmét. Az Erdélyi Ma-
gyar Néppárt jogi bejegyzése ellen 
akkor három óvást nyújtottak be. A 
Demokratikus Szolidaritás az Esély-
egyenlőség és Egy Jobb Társada-
lomért Pártja (Partidul Solidarităţii 
Democratice pentru Şanse Egale 
şi pentru o Societate mai Bună) az 
Európa Tanács alapjogi Chartájának 
előírásait kérte számon az Erdélyi 
Magyar Néppárt programjában. A 
Néppárt (Partidul Popular) azt kérte 
a törvényszéktől, hogy az új magyar 
párt nevében ne szerepeljen a Nép 

(Popular) szó. Egy magánszemély, 
Adrian Drăghici azért nyújtott be 
óvást, mert szerinte az Erdélyi Ma-
gyar Néppárt bejegyzését támoga-
tó aláírások között hamisak is talál-
hatók.

A pártbejegyzést megóvó ma-
gánszemély, Adrian Drăghici köz-
jegyzőnél hatalmazta fel Novák 

Leventét, Kelemen Hunor műve-
lődési miniszter és RMDSZ-elnök 
mi niszteri tanácsadóját és Budai 

Richárdot, a szövetség bukares-
ti szervezetének elnökét a doku-
mentumok tanulmányozására. A 
hivatalos meghatalmazásban az is 
szerepel, hogy nemcsak tanulmá-
nyozni, de fénymásolni is joguk van 
a bukaresti törvényszéknél iktatott 
2011/3/32654-es iratcsomót, és át-
vizsgálhatják a támogató aláíráso-
kat is. Vagyis a román ügyvéd meg-
bízásából az RMDSZ tisztségviselői 
vizsgálták át az Erdélyi Magyar Nép-
párt bejegyzési dokumentumait, 
aláírási íveit.

A bukaresti törvényszék több 
fordulót követően 2011. július 14-
én első fokon elutasította az EMNP 
bejegyzését, de nem az aláírásokkal 
volt problémája. A bíró indoklásá-
ban a többpártrendszer lényegét 
megkérdőjelező módon arra hivat-
kozott, hogy a párt nem a „nemzeti 
érdekek” képviseletét vállalja, ha-
nem egy közösség érdekeire össz-
pontosít. Az EMNP kezdeményezői 
megfellebbezték az ítéletet.

A másodfokú tárgyalás „előkészí-
téseképpen” júliusban egy román-
magyar médiakommandó kezdte 
vegzálni a néppárt támogatóit. A 
Néppárt támogatói listáját homá-
lyos – és valószínűsíthetően: tör-
vénytelen – módon megszerezve 
az RMDSZ-es pártlap, a bukaresti Új 
Magyar Szó a magyargyűlöletéről 
és szekus besúgói múltjáról hírhed-
té vált Dan „Felix” Voiculescu lap-
jával, a Jurnalul Naţionallal karöltve 
több részben „leleplező” cikkeket 
közölt a vélelmezett hamisításokról. 
A „tényfeltárás” érdekessége, hogy 
olyan „nem létező támogatókat” 
leplez le, akik valóban nem léteznek: 
legalábbis egyikük a Néppárt bírósá-
gon leadott támogatói jegyzékében 
tényleg nem szerepel. A tényfeltá-

Bejegyezték a Néppártot!
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rás további érdekessége, hogy saját 
eredményként állítja be azt, hogy 
az illetékes bukaresti ügyészség a 
rendőrség révén kívánja ellenőrizni 
az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 
bejegyzéséhez szükséges listákon 
szereplő aláírások hitelességét. Ez-
zel szemben a tény az, hogy még 
június 17-én ugyancsak az RMDSZ-
es ügyvéd, Adrian Drăghici megke-
resésére és segítségével tett felje-
lentést Mircea Vasile Ion rendőr 
(egyébként saját bevallása szerint 
Drăghici barátja), illetve június 27-
én egy bizonyos Buta Levente, aki 
szintén nem szerepel a Néppárt 
támogatói listáján (mi több: sehol 
semmi nyoma annak, hogy valaha 
bármelyik erdélyi demokráciaköz-
pontban járt volna). A feljelentések 
következtében az EMNT által mű-
ködtetett demokráciaközpontok 
munkatársait rendre berendelik az 
illetékes rendőrkapitányságokra, 
és vallatják őket – fogalmazhatunk 
úgy is, hogy strómanokon keresztül 
az RMDSZ rászabadította a rendőr-
séget arra az irodahálózatra, amely 
több mint százötvenezer erdélyi 
magyarnak segített eleddig a ma-
gyar állampolgársági dosszié össze-
állításában.

Reméljük, hogy Adrian Drădhi-
ci honoráriumát nem közpénzből 
fi zették, ugyanis ügyvédként egy 
kissé drágás. Amint az a „Termo-
electrica-dosszié” elnevezésű kor-
rupciós botrány sajtóanyagaiból 
kiderül, Adrian Drăghici vádlottként 
szabadlábon védekezhet a 97 millió 
lejes (mintegy 23 millió eurós) kor-
rupciós ügyben – a Korrupcióellenes 
Ügyészség (DNA) adatai szerint az 
RMDSZ ügyvédje abban az esetben 
16 millió lejt (több mint 3,8 millió 
eurót) számlázott ki. És innen ered-
het a szenvedélyes elkötelezettsége 
a hamisítás ügyében is: harmadma-
gával éppen ezzel vádolják.

2011. szeptember 15-én a Bu-
karesti Táblabíróság jóváhagyta az 
Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) be-
jegyzési kérelmét.

Az Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanács Sajtószolgálata

Nyilatkozat az Erdélyi Magyar  
Néppárt bejegyzése kapcsán
Hosszú, fölösleges és néha abszurdba hajló akadályoztatás után, ma, 

2011. szeptember 15-én végre bejegyezték az Erdélyi Magyar Néppártot. 
Köszönet érte támogatóinknak, és mindazoknak, akik a sorozatos buktatók 
ellenére hittek ügyünk sikerében.

A munka neheze igazából még csak most kezdődik. 
Meggyőződésünk, hogy a politikai szervezkedés, illetve egy nemzeti párt 

bejegyzése sohasem lehet öncél, hanem mindenekfölött egy eszköz a kitű-
zött célok megvalósítására.

Az Erdélyi Magyar Néppárt hatékony, modern és európai „eszköze” kíván 
lenni az erdélyi magyaroknak, mely alacsony költségvetéssel a legmaga-
sabb nemzeti célok elérésére törekszik. 

Hiszünk az önrendelkezésben. Minden eddigi kiábrándító tapasztalatunk 
ellenére hiszünk abban, hogy képesek leszünk saját kezünkbe venni sorsunk 
alakítását. 

Otthon vagyunk Erdélyben, belső anyaországunk Székelyföld. Szeret-
jük szülőföldünket, innen el nem megyünk, óvjuk és építjük örökségünket, 
mert ez a mi utódaink öröksége is egyben.

Magyarként büszkék vagyunk arra, hogy erdélyiek vagyunk, és erdélyi-
ként büszkék vagyunk arra, hogy európaiak vagyunk.

Hiszünk a saját erőnkben. Hiszünk abban, hogy erőink összeadódván ké-
pesek leszünk „megépíteni a régi romokat” (És. 58,12). – Hiszünk a nemzeti 
összefogásban.

Ady Endrét idézve: „...építésre készen a kövünk, / Nagyot végezni mégis 
mi jövünk. / Nagyot és szépet, emberit s magyart.”

Az emberi és magyar jövőben hiszünk. Hiszünk abban, hogy „egy a nem-
zet”, és abban, hogy „minden magyar felelős minden magyarért” (Szabó 
Dezső). Hiszünk abban, hogy a XXI. században megvalósul a határok fölötti 
nemzetegyesítés: a magyar unió az Európai Unióban. Valljuk, hogy: „ma-

gyarnak lenni jó”. Most közösen, vállt vállnak vetve kell cselekednünk. Nem 
mások ellenében – hanem saját sorsunk, nemzetünk és közös jövőnk érdek-
ében. 

Dolgoznunk kell: újra kell építenünk Erdélyt és meg kell építenünk Szé-
kelyföldet. Erről szól a Mikó Imre Terv, a gazdasági összefogás lehetséges 
keretstratégiája.

A ’90-es évek elején Párizsban egy újságíró megkérdezte tőlem: Kié is 
Erdély? Akkori válaszomat változatlanul időszerűnek tartom: Erdély nem a 
románoké és nem a magyaroké, hanem azoké, akik lakják. Vagyis: Erdély az 
erdélyieké! Székelyföld pedig a székelyeké! Mindannyiunknak egy és oszt-
hatatlan, közös öröksége.

Strasbourg, 2011. szeptember 15.
Tőkés László

 az Erdélyi Magyar Néppárt védnöke
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Kiállnak a MOGYE mellett
A Marosvásárhelyi Orvosi és 

Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) 
súlyosan diszkriminatív chartájáról, 
az erdélyi magyar politikai erők de-
mokratikus összefogásának szük-
ségszerűségéről, valamint a ma-
gyarellenes megnyilvánulások elleni 
határozott fellépés fontosságáról 
volt szó azon a sajtóértekezleten, 
amelyet Tőkés László, az Európai 
Parlament alelnöke, az Erdélyi Ma-
gyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke 
tartott Marosvásárhelyen Lomnici 

Zoltánnal, az Emberi Méltóság Ta-
nács elnökével és Kincses Előd ügy-
véddel közösen 2011. szeptember 
21-én, pénteken. 

A Marosvásárhelyi Orvosi és 
Gyógyszerészeti Egyetem legfőbb 
döntéshozó szerve nem tartja tisz-
teletben a demokratikus elveket 
azzal, hogy nem veszi fi gyelembe az 
új tanügyi törvény rendelkezéseit, 
miszerint a multikulturális egyete-
meken önálló tagozatoknak kell lét-
rejönniük az oktatás nyelve szerint. 
Ennek ellenére a MOGYE román 
többségű szenátusa elutasította a 
magyar tagozat létrehozását a nyár 
elején elfogadott egyetemi char-
tájában. Továbbá elfogadhatatlan 
az, hogy míg a román és magyar 
diákok fele-fele arányban tanulnak 
az intézményben, annak szenátusá-
ban kétharmados a román többség. 
Kincses Előd ezzel kapcsolatosan el-
mondta: közigazgatási eljárás keret-
ében panaszt nyújtott be a MOGYE 
szenátusa ellen a magyar intézetek 
létrejöttének akadályozása miatt. 
Panasszal fordult az oktatásügyi mi-
nisztériumhoz is, akárcsak Markó 

Bélához, az oktatásért felelős mi-
niszterelnök-helyetteshez. Az ügy-
véd ismételten jelezte: ha panaszát 
nem fogják elfogadni, illetve nem 
vonják vissza és nem dolgozzák át 
a chartát, a közigazgatási bíróságon 
keres jogorvoslatot.

Tőkés László az újságírók kér-
désére válaszolva elmondta: nem 
kíván funkciót vállalni az újonnan 
bejegyzett pártban. Az EMNT elnö-
ke állást foglalt a mozgalom olyan, 
alulról építkező hálózatának a kiala-
kítása mellett, amely a magyarokat 
kérdezi meg, hogy mit szeretnének, 
nem felülről mondva meg, hogy mi 

a jó nekik. A romániai magyarság az 
együttműködést akarja, ezért de-
mokratikus összefogásra van szük-
ség a „kizárólagos posztkommunis-
ta pártegységgel” szemben, tette 
hozzá Tőkés László utalva ezzel az 
RMDSZ más erdélyi magyar politikai 
erőkhöz való viszonyulására. Szé-
gyenteljesnek minősítette Markó 
Bélának a múlt hétvégén elhangzott 
marosvásárhelyi beszédét, amely-
ben a volt pártelnök elmondta, hogy 
szerinte az újonnan bejegyzett Erdé-
lyi Magyar Néppárt a romániai ma-
gyarságot mérgező „politikai cián”. 
Tőkés László emlékeztetett arra, 
hogy az RMDSZ kormánypártként 
maga is elősegí-
ti a verespataki 
aranykitermelési 
projekt megva-
lósulását. „Akik 
nyakig benne 
vannak a cián-
ügyben, jobb, ha 
nem emlegetik a 
ciánt, ők csak az 
aranyat akarják 
megszerezni be-
lőle” – hangzott 
el. Markó Béláék 
ellenséges párt-
logika szerint gondolkodnak, nem 
érdekli őket a magyarság politikai 
akarata és véleménye. Márpedig 
a magyarok többsége együttmű-
ködést akar, de az általuk kívánt 
egység nem azonos az RMDSZ által 
szorgalmazott „pártegységgel” – 
fejtette ki Tőkés László. “Az RMDSZ 
pártegységben gondolkodik, mi 
viszont nemzeti egységben, a párt 
csak eszköz, nem öncél” – hangsú-
lyozta a politikus, aki szerint ha az 

RMDSZ nem ül le tárgyalni a többi 
politikai erővel, maga teszi kockára 
a magyarság számarányának meg-
felelő parlamenti képviseletét. Ne 
mások nyakába varrják tehát a fele-
lősséget emiatt! – szögezte le Tőkés 
László. Mindezek mellett elhangzott 
az is, hogy szerencsére az RMDSZ-en 
belül nem mindenki „kizárólagos és 
elutasító”,  így  megvan az esély az 
Erdélyi Magyar Együttműködés Fó-
ruma munkájának a felújítására. 

A magyarellenes megnyilvánulá-
sokkal szembeni határozottabb fel-
lépés Románia számára presztízskér-
dés lenne, mondta Lomnici Zoltán, 
az Emberi Méltóság Tanács elnöke, 

a pénteki sajtóér-
tekezleten, me-
lyen az újságírók 
tájékoztatást kap-
tak a Tőkés László 
meggyilkolására 
uszító cikk ügyé-
nek fejleményei-
ről is. Mint ismert, 
néhány hónappal 
ezelőtt a romániai 
vasútvonalakon 
olyan kiadványt 
t e r j e s z t e t t e k , 
amelyben Tőkés 

László meggyilkolására uszított egy 
cikk. Az írás a Stefan cel Mare egyko-
ri román uralkodó nevét viselő heti-
lapban jelent meg. Ezt a lapot a Vo-
cea Ceferistului (A vasutas hangja) 
című kiadvánnyal együtt terjesztet-
ték, állítólag mindkettőnek ugyanaz 
a személy, Mihai-Florin Nahorniac 
a főszerkesztője.  A Stefan cel Mare 
– amely „Románia függetlenségéért, 
szuverenitásáért, integritásáért és 
újraegyesítéséért” küzdő kiadvány-

„... az emberi mél-

tóság alapértéknek 

számít az Európai Uni-

óban, s ez az elv füg-

getlen attól, hogy egy 

ember melyik nemzeti 

vagy vallási közösség-

hez tartozik...”
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nak nevezi magát –  „bozgor” (hazátlan) jelzővel illeti Tőkés Lászlót. Azt veti 
a szemére, hogy az általa vezetett EMNT a kisebbségek kollektív jogainak 
törvénybe iktatására törekszik. Idéz egy Tőkésnek tulajdonított nyilatkoza-
tot, amely szerint „a magyarok nem jövevények Erdélyben, hanem elvesz-
tették országukat”. „Nem szégyelli magát ez a szerencsétlen »bozgor« Hogy 
képes meggyalázni azt az országot, ahol született, ahol megkapta mindazo-
kat a jogokat, amelyek minden román állampolgárt megillettek ebben az 
országban? Miért nem költözöl Magyarországra, miért nem hagyod el ezt az 
országot, ha nem tetszik neked valami?” – írja a szerző, aki ezután felteszi a 
kérdést: „Hát senki nincs ebben az országban, aki golyót eresztene ennek a 
hazaárulónak a fejébe?”. Tőkés e mondatok miatt emelt panasz ügyvédjén 
keresztül a Bukarestben működő Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál, 
ezen kívül a fővárosi ügyészségen is feljelentést tett az említett lapot jegy-
ző személy ellen gyilkosságra való felbujtás miatt.    Kincses Előd pénteken 
felidézte ezt az esetet a sajtó képviselői előtt. Hangsúlyozta: a cikk szerzője 
a magyar etnikum egészét diszkriminálta, amit a romániai diszkriminációel-
lenes törvény súlyos kihágásnak minősít. Emlékeztetett, hogy az Országos 
Diszkriminációellenes Tanács június 12-re írta ki az első tárgyalást, de akkor 
hozzá sem fogott az ügy érdemi megvizsgáláshoz, mert kiderült, hogy Na-
horniacot téves lakcímen idézték meg. A szeptember 13-ra kitűzött újabb 
tárgyalás már érdemben foglalkozott az üggyel, azon a lap főszerkesztője is 
megjelent. Egyelőre azonban még nem született meg a testület határozata 
– tette hozzá Kincses, aki arról is tájékoztatott, hogy az ügyészségen már 
májusban panaszt tettek, de ott sem született még döntés.

Lomnici Zoltán rendkívül súlyos sérelemnek nevezte, hogy a román heti-
lap a nemzetközileg leginkább elismert, legnagyobb tekintélynek örvendő 
magyar személyiség meggyilkolását szorgalmazta.

Tőkés László részben ennek az esetnek a kapcsán is szólt az emberi és 
a nemzeti méltóság tiszteletben tartásának fontosságáról. Aggodalommal 
szólt arról, hogy a Kárpát-medencében az utóbbi időben rendkívüli mér-
tékben elszaporodtak a magyarellenes megnyilvánulások, amelyek lábbal 
tiporják az emberek egyéni és nemzeti méltóságát. Leszögezte: az emberi 
méltóság alapértéknek számít az Európai Unióban, s ez az elv független at-
tól, hogy egy ember melyik nemzeti vagy vallási közösséghez tartozik.  Tő-
kés a magyarellenes cselekedetek sorában említette a Házsongárdi temető-
ben elkövetett sírgyalázásokat, valamint azt, hogy a kolozsvári református 
Kétágú templom közvetlen szomszédságában a Kolozs megyei tanfelügye-
lőség székhelyet akar építeni a műemlékvédelmi szempontok fi gyelmen 
kívül hagyásával. Nehezményezte azt is, hogy a marosvásárhelyi 2. számú 
általános iskolát a nacionalista politikusról, Adrian Paunescuról akarnák 
elnevezni, míg az erdélyi magyarság a polgári társadalom egykori nagy sze-
mélyiségének, Bernády Györgynek a nevét szeretné adni az oktatási intéz-
ménynek.

2011. szeptember 24. 

A hatékonyabb

katasztrófavédelem 

lehetőségeiről 

Strasbourgi plenáris ülésszakán, 
2011. szeptember 27-én, az Európai 
Parlament „A katasztrófákra adott 

uniós válasz erősítése felé: a pol-

gári védelem és a humanitárius 

segítségnyújtás szerepe” című 
jelentéstervezetről szavazott. A Kör-
nyezetvédelemi, Közegészségügyi 
és Élelmiszer-Biztonsági Bizottság 
(ENVI) részéről Elisabetta Gardi-

ni olasz néppárti képviselőasszony 
által előterjesztett jelentésnek a 
Külügyi Bizottságban (AFET) Tőkés 

László EP-alelnök volt az árnyék-je-
lentéstévője. 

A jelentés emlékeztet arra, hogy 
az elmúlt években az Unión belül és 
a világ más országaiban bekövet-
kezett természeti és ember-okozta 
katasztrófák száma és súlyossága 
drámaian megnövekedett, ami egy-
re több emberéletet követel, ugyan-
akkor pedig gazdasági, társadalmi 
és kulturális örökségünket is veszé-
lyezteti. Példának okáért a közel-
múltbeli haiti földrengés, valamint a 
pakisztáni áradások is arra késztetik 
az Uniót, hogy a megelőzés, a felké-
szülés, a válaszlépések és a helyre-
állítás terén javítson segítségnyúj-
tási gyakorlatán, annak érdekében, 
hogy jószolgálati munkája minél 
gyorsabb és hatékonyabb legyen. 

Tőkés László javaslataiban a 
katasztrófakezelésnek az európai 
közös politikákat érintő vetületét 
emelte ki, melyre a Lisszaboni Szer-
ződés is kellő jogalapot teremt. A 
Catherine Ashton főképviselő által 
vezetett Külügyi Szolgálat létreho-
zása lehetőséget nyújt a katasztró-
favédelem eddiginél hatékonyabb 
biztonsági és politikai összehango-
lására. A szolidaritás szellemében 
képviselőnk továbbá az uniós és a 
nemzetközi szereplők között kívána-
tos összhang megteremtésére hívta 
fel a fi gyelmet, az európai intézmé-
nyek, illetve a tagállamok egymást 
átfedő és párhuzamos erőfeszítése-
inek a kiküszöbölése céljából. 

Strasbourg, 2011. szeptember 27.
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Berényi Józsefet fogadta az Eu-
rópai Parlament szeptemberi ple-
náris ülésén a Gál Kinga vezette 
Kisebbségi Munkacsoport. A Ma-
gyar Koalíció Pártjának (MKP) elnö-
ke a felvidéki magyarság helyzetét 
és a szlovák kormányzat kisebbsé-
gekhez való hozzáállását európai 
kisebbségvédelmi összefüggésbe 
helyezve ismertette az EP-képvise-
lőknek. Az érdekfeszítő beszámoló 
után, az ülés számos résztvevője 
elfogadhatatlannak tartotta az uni-
ós polgárokkal szembeni nyelvi és 
állampolgárság szerinti hátrányos 
megkülönböztetést. 

Berényi József előadásában saj-
nálatát fejezte ki, hogy az az euró-
pai nemzetközi intézményrendszer, 
amely a kilencvenes évek során a 
nemzeti kisebbségek védelmére 
épült ki, ma már nem tud hatéko-

nyan fellépni olyan országokkal 
szemben, amelyek nem veszik fi gye-
lembe a kisebbségek védelmében 
megfogalmazott javaslatokat. Az 
Európai Unió által feltételül szabott 
koppenhágai kritériumok betarta-
tása és a csatlakozás utáni követése 
ugyancsak elengedhetetlen lenne a 
kisebbségi közösségek számára.

Berényi kiemelte, hogy a jogi 
kérdések mellett a legfontosabb a 
kölcsönös bizalom kérdése. Bizalom 
egy ország saját állampolgárai, illet-
ve a szomszédos országok és népek 
iránt. A bizalom hiányát ugyanis 
semmilyen jogi dokumentum nem 
pótolhatja, az viszont szükséges a 
megoldás megtalálása érdekében. 

A kettős állampolgárság szlová-
kiai ügyét is felvető előadásra rea-
gálva Francois Alfonsi francia zöld 
képviselő úgy fogalmazott, hogy 

az állampolgárság kérdése alap-
vető szabadságjog minden ember 
számára. A kollektív bűnösség el-
len szólalt fel Bernd Posselt bajor 
néppárti képviselő, aki rámutatott, 
hogy az az állam, amely árt kisebb-
ségeinek, tulajdonképpen saját ma-
gának árt. Emlékeztetett, hogy nem 
lehetnek első és másodrendű állam-
polgárok egy adott országban. Véle-
ménye szerint a valóság ugyanakkor 
ma az, hogy a nemzeti kisebbsége-
ket sok helyen még mindig másod-
rendű módon kezelik Európában.
      A nyelvhasználat kérdését érintve, 
a fi nnországi svédek közgyűlésének 
főtitkára, Markus Österlund kiemel-
te: “Egy kisebbségi nyelvet beszélni 
és beszélni hagyni nem teherként 
kell megjelenjen a többségi társa-
dalom szemszögéből, hanem mint 
lehetőség és kulturális érték, amely 
hosszú távon anyagilag is megté-
rül”. “Hiszen a nyelv elsősorban nem 
kommunikációs eszköz, hanem az 
identitás része” – fogalmazott.

Gál Kinga fi deszes európai parla-
menti képviselő zárszavában felhív-
ta a munkacsoport tagjait és az ős-
honos kisebbségi szervezetek kép-
viselőt, hogy készítsenek egy közös 
akciótervet annak érdekében, hogy 
változtassanak az Európai Unió ma-
gatartásán az őshonos kisebbségek 
irányában.

2011. szeptember 15. 
www.fi desz-eu.hu

A felvidéki magyarság helyzetéről rendeztek vitát

Gondolatok a kettős állampolgárságról

Erópában az EU tagállamok állampolgárai a maastrichti szerződés óta plusz uniós jogokat élveznek. Éppen 
ezért volt megdöbbentő, amikor tavaly Szlovákia olyan jogszabályt fogadott el, amelynek értelmében, ha 

más, akár uniós ország állampolgárságát veszi fel valaki, elveszíti szlovák állampolgárságát. Nem is próbálják 
titkolni, hogy ez elsősorban a szlovákiai magyarság ellen irányul, hogy ezzel megakadályozzák a magyar állampol-
gárság felvételét, amelyre törvényes lehetőség van.

A nacionalista érzelmektől vezérelt politikai erők fi gyelmen kívül hagyják, hogy ez az EU-n belül közössé-

gi jogokat sérthet és nehezíti az európai mobilitás érvényesítését. 
Az EU-ban az uniós polgárság biztosította jogok mellett egy másik tagállamhoz fűződő viszony állampolgár-

sággal történő kifejezése természetesnek tűnhet.

Gyakran a puszta jogviszonyon kívül jelentős az erkölcsi indíttatás. Érzelmileg kívánhat egyszerre két tagál-
lamhoz kapcsolódni egy kisebbséghez tartozó uniós polgár, hogy így beteljesülhessenek az identitásának 

megőrzéséhez fűzött igényei. 

Véleményem szerint az EU nem nézheti tétlenül az európai integrációs folyamat ilyen jellegű csorbítását. 

Strasbourg, 2011. szeptember 12. Mészáros Alajos (Felvidék)

Felvidék
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Keleti Partnerség: egységes magatartás az európai integráció tárgyában

Az Európai Parlament szeptembe-
ri plenáris ülésszakának napirendjén 
szerepelt a 2009-ben, Lengyelország 
és Svédország kezdeményezésére 
létrehozott, az Unió és a tőle kelet-
re fekvő országok közötti együtt-
működésnek keretet nyújtó Keleti 
Partnerség helyzetének megvitatá-
sa, szeptember 29–30-án, Varsóban 
sorra kerülő csúcstalálkozó előkészí-
téseképpen. 

Catherine Ashton asszony, az Unió 
külügyi és biztonságpolitikai főkép-
viselője gratulált a lengyel soros-, 
valamint az azt megelőző magyar 
EU-elnökségeknek a csúcstalálkozó 
előkészítéséhez és megszervezésé-
hez. Továbbá kiemelte: az Uniónak 
is alapvető érdeke, hogy hozzájá-
ruljon a keleti határain fekvő térség 
stabilitásához, felelősségteljesebb 
kormányzásához és gazdasági fej-
lődéséhez. Ennek céljából a Külügyi 
Szolgálat aktív szerepvállalásáról 

és a keleti partnerekkel fenntartott 
kapcsolatok további elmélyítéséről 
biztosította a képviselőket.   

Tőkés László EP-alelnök hozzá-
szólásában szintén elismerését és 
jókívánságait fejezte ki a Lengyel 
Elnökségnek az európai integráció 
és bővítés irányában tett erőfeszí-

téseihez. Ugyanakkor, a szolidaritás 
szellemében a tagállamok egységes 
fellépésének fontosságát szorgal-
mazta az egykori vasfüggöny túlsó 
oldalán álló keleti térség felzárkóz-
tatása érdekében.  

Strasbourg, 2011. szeptember 27.

Hozzászólás

a Keleti Partnerség varsói csúcstalálkozója tárgyában 

A Keleti Partnerség Csúcstalálkozójára 2011. szeptember 29–30-án kerül 
sor, Varsóban. Az előző, magyar EU-elnökséghez hasonlóan a lengyel elnök-
ség is legfőbb prioritásai közé sorolja a bővítést, ennek szellemében pedig kö-
zösen szervezik meg a küszöbön álló találkozót. 

Ezúton is gratulálok Lengyelországnak – aki Svédországgal egyetemben 
fő kezdeményezője volt a Keleti Partnerségnek –, amiért továbbra is elsőrendű 
feladatának tartja a hat partnerállammal kialakított kapcsolatok erősítését. 

A volt Szovjet tömb egyik országának – Romániának – a polgáraként, 
azt a szolidaritást szeretném kiemelni, amelyet a magyar elnökség tanúsí-
tott a csatlakozás előtt álló Horvátország iránt, hasonlóan ahhoz, ahogyan 
Lengyelország viszonyul a szomszédos Ukrajnához. A Szovjet birodalom 
széthullásának 20. évfordulóján szilárd meggyőződésem, hogy a végletesen 
megosztott Európának az egykori vasfüggöny túloldalán álló térségét csakis 
ezzel a szolidaritással leszünk képesek végképp az Európai Unióhoz kapcsol-
ni, és ezáltal az európai integráció folyamatát kiteljesíteni.  Jól tudjuk, hogy 
ami a szomszédságunkban történik, az kihatással van az egész Unióra, ép-
pen ezért szomszédság-politikánk elengedhetetlenül fontos egy erősebb Eu-
rópa kialakításához.  A Keleti Partnerség országai reformokat visznek véghez 
annak érdekében, hogy közelebb kerüljenek az EU-hoz. Ennek megfelelően a 
reformfolyamat töretlen folytatását várjuk el tőlük, továbbá az emberi jogok 
tiszteletben tartását hangsúlyozzuk Fehéroroszország és Ukrajna viszonyla-
tában.

Ezzel együtt, egységes magatartást kell tanúsítanunk a bennünket össze-
kapcsoló szálak szorosabbra fűzése érdekében, hogy a csúcstalálkozó politi-
kai üzenete célba érjen, és az EU megőrizhesse vezető szerepét a kelet-európai 
régióban. 

Strasbourg, 2011. szeptember 27.                      Tőkés László
               EP-alelnök

Brüsszelben a PKE tanárai

Szeptember 19-22. között Tő-
kés László EP-alelnök meghívására 
Brüsszelbe látogattak a Partiumi 
Keresztény Egyetem tanárai. Erdélyi 
képviselőnk meghívása abba a so-
rozatba illeszkedik, amely az erdélyi 
magyar nyelvű oktatási intézmények 
oktatói és diákjai számára biztosítja 
az Európai Parlament meglátoga-
tását. Kedden, szeptember 20-án a 
közel ötven főt számláló látogató-
csoportot meghívójuk, az egyetem 
alapító-elnöke, Tőkés László kö-
szöntötte és számolt be alelnöki és 
képviselői tevékenységéről, majd a 
csoport tagjai szeminárium keret-
ében ismerkedtek meg az Európai 
Parlament munkájával.

Szerdán a látogatócsoport Brug-
ge-be látogatott, ahol a College of 
Europe egyetem akadémiai bizott-
ságának elnöke, Thierry Monfortival 
mutatta be Európa egyik legneve-
sebb felsőoktatási intézményének 
munkáját.  A látogatás során a PKE 
látogatócsoportjának alkalma volt 
megtekinteni Brüsszel nevezetessé-
geit és európai élményekkel gazda-
godva térhettek haza.

Brüsszel, 2011. szeptember 23.
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Az EP Elnöksége támogatta Tőkés László jelentését
Joseph Daul, az Európai Parla-

ment néppárti frakcióvezetője fo-
galmazta meg annak idején, hogy az 
Unió országainak felvirágzása érdek-
ében „több Európára” van szükség. 
A magyar EU-elnökség nevében Or-

bán Viktor miniszterelnök az „erős 
Európa” eszményét és programját 
hirdette meg.

A lengyel EU-elnökség beköszö-
nése alkalmával mondott parlamen-
ti beszédében Bronislaw Komo-

rowski államelnök szintén a „több 
Európa” kívánalmát és követelmé-
nyét hangsúlyozta a kontinensünk-
re nehezedő, egyre súlyosbodó gaz-
dasági-pénzügyi válság leküzdése 
érdekében.

Sokak véleménye megegyezik 
abban, hogy Európa sokrétű válsá-
gának hátterében alapvetően egy 
általános erkölcsi válság húzódik 
meg. Az Európai Unió és az európai 
egyházak vezetőinek idei 7. csúcs-
találkozóján többen is rámutattak 
erre, és a Lisszaboni Szerződés elő-
irányzatának értelmében kialakí-
tandó európai–egyházi párbeszéd 
keretében európai társadalmaink 
morális válságának a gyógyítása cél-
jából sürgették az egyházi szféra és 
a politikum eddiginél is szorosabb 
együttműködését.

2011. szeptember 20-án, a len-
gyel EU-elnökség hivatalba lépése 
alkalmából, André-Joseph Leonard 

belga érsekprímás, André Dupuy 
brüsszeli apostoli nuncius, Stanis-

law Gadecki poznani érsek és Adri-

anus Herman van Luyn, az Európai 
Közösség Püspöki Konferencia Bi-
zottságának (COMECE) elnöke, vala-
mint Piotr Mazurkiewicz, a COME-
CE főtitkára részvételével és közös 
szolgálatával európai ünnepi misét 
tartottak a brüsszeli Saint Michel et 
Gudule katedrálisban. A rendkívüli, 
hagyományteremtő alkalom immár 
harmadik abban a sorban, melynek 
rendjén 2010 szeptemberében a 
belgiumi EU-elnökség, ez év júni-
usában pedig a magyar elnökség 
szentelte meg féléves-féléves mű-
ködését, Isten nevének segítségül 
hívásával.

Tőkés László alelnök az Európai 
Parlament képviseletében tartott 
beszédet a magyar ünnepség alkal-
mával; a lengyel misén, majd a len-
gyel nagykövetség által rendezett 
fogadáson pedig meghívottként 
vett részt. Az EP vallási ügyekért 
felelős alelnökeként erdélyi kép-
viselőnk az általa már kezdetben 
meghirdetett „Keresztény Európát” 
program részének tekinti az európai 
egyházi együttműködés, valamint 
az európai–egyházi párbeszéd te-
rén kifejtett tevékenységét. Meg-
győződése szerint kontinensünk 
válságának „kezeléséhez” és erkölcsi 
megújulásához, valamint a „több” 

és „erősebb” Európa kiépítéséhez az 
egyházak hozzájárulása elengedhe-
tetlenül szükséges.

Hosszan tartó előkészítő munka 
nyomán, 2011. szeptember 26-án, 
az Európai Parlament Elnökségének 
ülésén ebben az értelemben került 
sor az egyházakkal és a világnézeti 
szervezetekkel folytatandó párbe-
széd kérdésének megvitatására, 
melynek intézményes bevezetését 
a Lisszaboni Szerződés 17. cikkelye 
írja elő.

A Tőkés László által előterjesztett 
dokumentum az Európai Parlament 
és az egyházi, valamint szekuláris 
szervezetekkel beindult intézmé-
nyes párbeszéd eddigi tanulságai 
és következtetései alapján tesz ja-
vaslatot ennek folytatására és elmé-
lyítésére. Erdélyi képviselőnk ahhoz 
kérte a Büro felhatalmazását, hogy 
konkrét és strukturált formában ala-
kítsák ki a rendszeres, átlátható és 
kiegyensúlyozott párbeszéd intéz-
ményes hátterét és kereteit. 

„Az 1989-ben elkezdődött ke-
let-közép-európai rendszerváltás 
nyomán – püspöki minőségemben 
– magam is cselekvő részese lettem 
az ökumenikus világmozgalomnak, 
ezen belül pedig a megosztott Eu-
rópa egységesülését szolgáló kelet–
nyugati egyházi párbeszédnek” – 
mondta az alelnök, majd hozzátette, 
hogy az akkor szerzett gyakorlat és 
tapasztalat az európai–egyházi pár-
beszéd terén is jól kamatoztatható.

Miguel Angel Martinez Marti-

nez szocialista alelnök, Rodi Kratsa-

Tsagaropoulou néppárti alelnök, 
Jim Higgins néppárti jegyző és 
Isabelle Durant, a zöldek alelnöke 
hozzászólásaikban elismerésüket fe-
jezték ki az elhangzott jelentés iránt, 
és javaslataikkal támogatták a dialó-
gus-tervezet megvalósítását.

A napirendi tárgy megvitatását 
lezárva, Jerzy Buzek elnök is meg-
köszönte erdélyi képviselőnk mun-
káját, kitérve arra, hogy alelnöktár-
sával együtt miképpen vett részt a 
párbeszéd magas szintű fórumain. A 
Büro egyhangúan elfogadta az elő-
terjesztést, és felhatalmazást adott 
a párbeszéd rendszerének kialakítá-
sára.

Strasbourg, 2011. szeptember 27.

Erős Európa
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Tárgyalások Montenegró EU-csatlakozásáról
2011. október 3–4. napjain, Brüsz-

szelben tartotta 3. találkozóját az 
Európai Unió – Montenegró Sta-

bilitási és Társulási Parlamenti 

Bizottsága. Az EU tagjelölti státusát 
tavaly decemberben elnyert jugosz-
láv utódállam közel áll ahhoz, hogy 
a közeljövőben elkezdje az Unióval a 
csatlakozási tárgyalásokat. Az inter-
parlamentáris tanácskozás rendjén 
az Európai Tanács által megszabott 
feltételek, nevezetesen a nyugat-
balkáni állam számára előírt hét 
kulcsfontosságú reformprioritás 
teljesítését vették számba a tárgya-
lófelek. 

Október 4-én ünnepélyes külső-
ségek között megtartott közebéd-
del értek véget a megbeszélések. 
Jerzy Buzek elnök megbízásából 
a montenegrói parlamenti küldött-
séget Tőkés László alelnök látta 
vendégül. Az európai parlamenti 
küldöttség vezetőjeként Eduard 

Kukan néppárti képviselő, volt szlo-

vákiai külügyminiszter vett részt az 
ebéden.

Házigazdai minőségében, Buzek 
elnök nevében Tőkés László meleg 
szavakkal köszöntötte az asztaltár-
saságot, rámutatva egyben a Kár-
pát-medence, illetve a volt kom-
munista tábor elnyomott népeinek 
természetes sorsközösségére. Az 
erdélyi magyar kisebbségi közösség 
képviselőjeként, valamint egyházi 
emberként őszinte szolidaritását 
fejezte ki a függetlenségét nemré-
gen (2006), békés módon, népsza-
vazás útján elnyert, alig több, mint 
félmilliós lélekszámú montenegrói 
nép iránt, mely az önrendelkezés 
demokratikus elve és joga alapján 
nyerte el szabadságát. A csatlakozá-
si reformok példaszerű teljesítésével 
– egyebek mellett az új választási 
törvény elfogadásával és a kulturális, 
etnikai és vallási sokszínűség alkot-
mányos rendjén alapuló közösségi 
jogok biztosításával – Montenegró 

vezető helyet vívott ki magának az 
európai integráció terén, és minden 
esélye megvan arra, hogy Horvátor-

szág nyomában a következő uniós 
tagállam legyen a balkáni országok 
sorában – zárta pohárköszöntőjét az 
EP erdélyi alelnöke.

A vendégküldöttség vezetője-
ként Ranko Krivokapić, a Monte-
negrói Parlament elnöke szólt az 
egybegyűltekhez. Európa kulturális 

sokszínűségének párhuzamakép-
pen saját országának a multikulturá-
lis hagyományait emelte ki, méltán 
büszkélkedve azzal, hogy Monte-
negró együttélő közösségei még a 
balkáni háború idején sem fordultak 
egymás ellen.

Az EU – Montenegrói Parlamenti 
Bizottság soron következő tanácsko-
zására előreláthatóan az év végén, 
Podgoricában fog sor kerülni. 

Brüsszel, 2011. október 4.

Átvette az Európai Polgári Díjat Smaranda Enache
2011. október 6-án, a marosvá-

sárhelyi Pro Európa Liga székhelyén 
vette át az Európai Polgár Díjat Sma-

randa Enache emberi jogi harcos, a 
Pro Európa Liga társelnöke. A díjat az 
Európai Parlament elnöke által veze-
tett testület ítéli oda minden évben 
olyan magán- vagy jogi személyek-
nek, akik az európai gondolat terjes-
ztésének terén kiváló munkásságot 
fejtenek ki. A közelmúltban ugya-
nezen díjban részesült Böjte Csaba 
ferences rendi szerzetes is, aki még 
idén júniusban, Brüsszelben vette át 
kitüntetését.  

Smaranda Enachét, aki immár 
több mint két évtizede dolgozik az 
emberi jogok, a nemzetek közötti 
tolerancia, a kisebbségek védelme 
és az európai értékek jegyében, 
Tőkés László, az Európai Parlament 
alelnöke javasolta a díjra. Felterjesz-
tésében az erdélyi EP-képviselő a 
következőképpen méltatta a Pro 
Európa Liga társelnökének munkás-
ságát: „Enache asszony az elmúlt húsz 
esztendőben az európai gondolat 
elkötelezett híveként munkálkodott 
Romániában. Ebben az etnikumok 
közötti konfl iktusoktól sem mentes 

időszakban a nemzetek közötti meg-
békélés, tolerancia és szolidaritás 
terjesztése és megerősítése volt a fő 
célkitűzése. (...) Tevékenysége során 
számos olyan európai programot 
dolgozott ki, ültetett gyakorlatba és 
fejlesztett tovább, amelyeknek célja 
a demokratikus 
politikai kultúra 
megerősítése, 
és amelyek által 
kulcsszerepet 
vállalt a romá-
nok, magyarok, 
romák és más 
nemzeti közös-
ségek társa-
dalmi integrá-
ciójának, illet-
ve történelmi 
megbékélésének folyamatában.”

A csütörtöki ünnepélyes átadón 
Tőkés László átadta Jerzy Buzek EP-
elnök személyes üdvözletét, majd 
örömét fejezte ki, hogy éppen  Ma-
rosvásárhelyen, a Pro Európa Liga 
székhelyén, közvetlen munkatár-
sainak jelenlétében adhatja át a ki-
tüntetést Enache asszonynak. Jel-
zésértékű lehet, hogy a különleges 

alkalomra nem Brüsszelben kerül 
sor, hanem ott, ahol a díjazott nap 
mint nap munkáját végzi, mondta az 
Európai Parlament erdélyi alelnöke. 
Smaranda Enache megköszönte 
Tőkés László méltatását, majd elmo-
ndta, hogy a kitüntetés nemcsak a 

saját, hanem a Pro 
Európa Liga mun-
kásságának elisme-
rését is jelzi. 

Smaranda Ena-
che 1989-ben ala-
pító tagja volt és 
azóta is társelnöke 
Románia első Euró-
pa-barát mozgal-
mának, amelynek 
legfőbb célkitűzé-
se a feszültség- és 

konfl iktuskezelés a multikulturális 
vidékeken, az etnikai és felekezeti 
sztereotípiák lebontása, az önkor-
mányzatiság és regionalizmus elvei-
nek ismertetése és erősítése.

A jeles emberi jogi személyiség, 
erdélyi magyar közösségünk elkö-
telezett védelmezője, 1998 és 2001 
között Románia fi nnországi és és-
ztországi nagykövete volt, tagja

„... Enache asszony 

az elmúlt húsz esz-

tendőben az európai 

gondolat elkötele-

zett híveként mun-

kálkodott Romániá-

ban...”
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a romániai Helsinki Bizottságnak, 
elnökségi tagja több romániai 
non-profi t szervezetnek (Civil Tár-
sadalom Fejlesztéséért Alapítvány, 
Állami Politikák Intézete, Nyílt Tár-
sadalomért Alapítvány), valamint 
számos nemzetközi alapítványnak 
(Civitas International – Strasbourg, 
European Centre for Minority Issues 
– Flensburg, Németország, Liberal 
International Human Rights Com-
mission). Szakértőként több konfl ik-
tus-megelőző küldetésen vett részt, 
többek között Moldovában, és Bosz-
nia-Hercegovinában.

2011. október 6.  

Összefogás a magyar ügyért
Országos központi rendezvényként kezelte az október 6-i marosvásárhe-

lyi megemlékezést az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar 
Néppárt, hiszen az aradi és a székely vértanúk előtti tiszteletadás mellett a 
magyar orvosképzés elsorvasztása ellen is szükség volt és van az összefo-
gásra. 

A három romániai magyar politikai alakulat által, a postaréti vesztőhely-
nél megtartott rendezvény a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 
Egyetem magyar tagozatát ért törvényellenességekkel szembeni tiltakozás 
jegyében zajlott. Mint ismeretes, az egyetemi szenátusban kétharmados 
többséggel rendelkező román pedagógusok a magyarság számára az ed-
diginél is kevesebb mozgásteret biztosító chartát szavaztak meg. A több 
hónapja tartó, széleskörű tiltakozás eredményre vezetett: a tanügyminiszté-
rium csütörtökön átiratban szólította fel az egyetem szenátusát, hogy mara-
déktalanul érvényesítse a multikulturális jelleget a felsőoktatási intézmény 
chartájában. Az október 6-i rendezvény szónokainak központi gondolata 
ebből kifolyólag a romániai magyar oktatást érintő diszkrimatív intézke-
dések voltak. Beszédet mondott többek között Tőkés László EMNT-elnök, 
Csegzi Sándor RMDSZ-es alpolgármester, Lokodi Edit Emőke, a Maros me-
gyei tanács elnöke, Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke, Zsigmond 

Barna Pál csíkszeredai főkonzul, Portik Vilmos, az EMNT Marosszéki Szer-
vezetének elnökségi tagja, Kelemen Ferenc, a Maros megyei MPP elnöke. 

„A tiltakozás helyes és méltó, hogy ilyenformán vállaljuk elődeink hős-
tetteit, és ekképpen folytatjuk szabadságharcukat. A vértanúk életükkel 
fi zettek a szabadságért, és a magyar nyelvű oktatásért is, ezért nem hagy-
hatjuk, hogy a továbbélő nacionálkommunizmus érvényesüljön. Miközben 
Marosvásárhelyen, a Fekete Március városában Guşă- és Păunescu-szobor-
ral hadakozunk, addig Sopron megelőzött, és szobrot állított Sütő András-

nak. Mi most Sütő András kivert szemével nézzük a világot, de megmaradt 
szemével is éberen fi gyelnünk kell, és nyilvánvalóvá tenni: nem alkuszunk, 
békés küzdelmünket tovább folytatjuk”– fogalmazott az EMNT elnöke, az 
Európai Parlament alelnöke, Tőkés László. Hozzátette, a betegek nyelvi jo-
gainak érvényesülése is sérül a magyar orvosképzés elsorvasztásával, és an-
nak ellenére, hogy 2003. január 29-étől törvény tiltja a betegek hátrányos 
megkülönböztetését és az ország hivatalos nyelve ismeretének hiányában 
kötelező a beteggel anyanyelvén beszélni, ez még mindig nem valósul meg 
maradéktalanul. „Ez a régió csak akkor lesz sikeres, ha összefogunk. Kezet-
fogunk az RMDSZ-szel és az MPP-vel, mert mindenki a mi nemzetünk ré-
sze. Harcoljatok a fi atalokért, az egyházatokért, az iskolátokért, ne féljetek 
tőlük”– szólt az egybegyűltekhez Tőkés László, majd  1500 szál szekfűt he-
lyeztek el a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem kerítésén; 
fehéret a magyar nyelvű oktatásért, sárgát a román nyelvű oktatásért, vörö-
set pedig a 13 aradi és a 3 székely vértanú kiontott véréért.

2011. október 7.   

A szentegyházai

Gyermekfi lharmónia

Brüsszelben

Gyermekhangok Európáért 
című koncertsorozattal járja ba 
Európa városait a Szentegyházai 

Gyermekfi lharmónia. A Haáz Sán-

dor vezette 150 tagú ének- és ve-
gyeskar turnéjának egyik állomása 
Brüsszel volt. 

A gyermekek Brüsszelbe érkezve, 
először a Szent Miklós és Gudul-

la Székesegyházban kocerteztek 
népes közönség előtt. Másnap reg-
gel a résztvevők az Európai Parla-

mentbe látogattak, ahol Gál Kinga 

és Pelczné Gáll Ildikó képviselőkkel 
találkoztak, betekintést nyertek az 
Európai Parlament működésébe. 
A délelőtt során kvízjátékon mér-
hették össze az Európai Unióval 
kapcsolatos tudásukat. A parlamen-
ti látogatás után az épület  Antall 

Józsefről elnevezett szárnya előtt 
csendültek fel újra énekeik a parla-
menti képviselőkkel és munkatársa-
ikkal kiegészülve. A közös éneklés 
után a csapat meglátogatta a Mini 

Európa Parkot, élményfürdőben 
pihenhették ki az út eddigi fáradal-
mait, majd este rövid belvárosi séta 
és vacsora következett.

2011. szeptember 20.  

Gál Kinga EP-képviselő
Sajtóközleménye 

Összefogás
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Október  2. 
● Borzont (Gyergyószék), Keresztelés
● Ehed (Nyárádmente)
Kincses Előd születésnapjának megünneplése
Dr. Kincses Előd azon hivatásos ügyvédek közé 

tartozik, akik szűken vett szakmájukon kívül népük 
képviseletét és érdekei védelmét is felvállalták. A 
marosvásárhelyi „Fekete Március” (1990) egyik fősze-
replőjeként száműzetést is szenvedett, mindenkor 
kiállott az üldözöttek mellett. Tőkés László – egye-
bek mellett – a temesvári forradalmi eseményekben 
(1989) való szerepvállalásáért méltatta bajtársát, 70. 
születésnapja alkalmából.

Október  3–6. 

● Brüsszel
Európai parlamenti munkahét
Október  6. 
● Marosvásárhely
Smaranda Enache kitüntetése
A Pro Európa Liga székhelyén vette át az Európai 

Polgár Díjat Smaranda Enache emberi jogi harcos, a 
Liga társelnöke. A díjra Tőkés László, az Európai Par-
lament alelnöke javasolta, aki az ünnepélyes átadón 
Jerzy Buzek EP-elnök személyes üdvözletét is tolmá-
csolta.

● Marosvásárhely
Emlékünnepség a 13 Aradi Vértanú gyásznapján
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi 

Magyar Néppárt az aradi és a székely vértanúkról való 
megemlékezéssel és az irántuk való tiszteletadással 
egybekötve az erdélyi magyar nyelvű felsőoktatás 
védelmében is tüntetést szervezett. A nemzeti ösz-
szefogás szellemében beszédet mondottak – többek 
között – a városi és a megyei önkormányzat képvi-
selői, továbbá Tőkés László EP-alelnök, az EMNT el-
nöke, valamint Borbély László miniszter, az RMDSZ 
alelnöke.

Október  7. 

● Nagyvárad
A Partiumi Keresztény Egyetem tanévnyitó ünne-

pélye
A felújított Szigligeti Színházban tartotta ünne-

pi tanévnyitóját a Partiumi Keresztény Egyetem. Az 
egyetemalapító Királyhágómelléki Református Egy-
házkerület püspökeként Csűry István tartotta a nyi-
tóáhítatot, a tanintézet részéről Tőkés László elnök 
és János-Szatmári Szabolcs rektor szóltak az egy-
begyűltekhez. A nyitóünnepély díszvendégeként dr. 

Hoff mann Rózsa oktatásügyi államtitkár, a román 
kormány képviseletében pedig Király András állam-
titkár tartott beszédet.

Október  8. 

● Budapest, Ráday Kollégium
Nemzetközi cigány-szeminárium
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület 

szervezésében az európai romastratégia kapcsán 

megtartott szimpóziumsorozat Nagyvárad és Debre-
cen után Budapestre is eljutott. A konferencia főszer-
vezője Nagy József Barna, az Egyházkerület Cigány-
missziós Központjának vezetője, illetve Balog Zoltán 
társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkár és 
Farkas Flórián romaügyi miniszteri biztos voltak. 

● Budapest, Párbeszéd Háza
Tudományos cigánykonferencia a romastratégiá-

ról
Tőkés László EP-alelnök mások mellett Balogh 

Zoltán társadalmi felzárkóztatásért felelős állam-
titkár, Farkas Flórián romaügyi miniszteri biztos, 
Habsburg Mihály főherceg, továbbá Aáry Tamás 

Lajos, Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüs-
pök tartottak előadást.

● Budapest, Farkasréti temető
Makovecz Imre építőművész, a temesvári Új Ez-

redév Református Egyházi Központ tervezőjének te-
metése

Október 10–11. 

● Boroszló (Wroclaw, Lengyelország)
Építészeti Múzeum felavatása
Európai Örökség Fórum
A lengyel EU-elnökség keretében megszervezett 

fórum már a negyedik abban a sorban, amely 2008-
ban, az Európai Bizottság és az Európa Tanács közös 
kezdeményezésével indult. Jerzy Buzek EP-elnök 
megbízásából Tőkés László, az Európai Parlament 
kulturális ügyekért felelős alelnöke is részt vett ezen.

Október 12–13. 

● Brüsszel
Európai parlamenti munkahét
Október 14. 

● Budapest, Gellért Szálló
A Magyar Festészet Napja Alapítvány többnapos 

eseménysorozatot szervezett a Magyar Festészet 
Napja alkalmából. A rendezvény fővédnökeként 
Tőkés László a Magyar Költészet Napjával állította 
párhuzamba a festészet napját, és a határok fölötti 
nemzetegyesítés jegyében a magyar művészet „ha-
tártalan” egységét hangsúlyozta ki. 

Október 15. 

● Zilah, Városi Művelődési Ház
Népszámlálási kampányzáró
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a nemrég 

bejegyzett Erdélyi Magyar Néppárt népszámlálási 
kampányzáró eseményén Püsök Sándor Csaba, a 
Zilah-Belvárosi Református Egyházközség lelkipász-
tora, az EMNT jegyzője köszöntötte a meghívottakat. 
A nemzeti ökuménia szellemében beszédet mondot-
tak: Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 
elnöke, EP-alelnök, valamint Gergely István, a Csi-
bész Alapítvány elnöke, az EMNT csángó ügyekért fe-
lelős biztosa. Az emelkedett hangulatú estély László 

Attila kézdivásárhelyi és Tabáni István magyaror-
szági fi atal énekesek fellépésével zárult.

Tőkés László októberi eseménynaptára
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Október 16. 

● Nagyvárad, a Királyhágómelléki Református 
Egyházkerület Székházának díszterme 

A Liszt Ferenc Év nagyváradi záróhangversenye
A magyar zeneszerző-virtuóz születésének 200. 

évfordulója alkalmából a 2011-es év Nemzetközi 

Liszt-évnek lett nyilvánítva. Tőkés László EP-alelnök, 
az EMNT elnöke házigazdaként az újévi fogadáson 
hirdette meg a Liszt Ferenc Évet. Ennek keretén belül, 
az ő védnöksége alatt, immár negyedik alkalommal 
került megrendezésre a Nagyváradi Nemzetközi Or-
gonafesztivál szeptember 27. és október 25. között, 
ezúttal új helyszínen, a nagyvárad-szöllősi római ka-
tolikus templomban. 

Október 17–20. 

● Brüsszel 
Európai parlamenti munkahét
Október 20–21. 

● Budapest
Az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia
Globális Kerekasztala
Az ez alkalommal Schmitt Pál államelnök védnök-

sége alatt megtartott, évenként sorra kerülő konfe-
rencia a 21. század nagy kihívásait tűzte napirendre. 
A Gilbert Fayl elnök által szervezett idei találkozó 
témája a „Kultúrák fenntarthatóságának” kérdése 
volt. A vitaindító főelőadást – csakúgy, mint tavaly – 
Tőkés László EP-alelnök tartotta.

Október 20. 

● Budapest, Budahegyvidéki Evangélikus Temp-
lom

Schulek Ágoston egykori atléta, testnevelési pro-
fesszor, a Magyar Atlétikai Szövetség volt elnökének, 
a nemzeti újjáébredést szolgáló TF-Esték szervezőjé-
nek gyászszertartása.

Október 21. 

● Budapest, Sándor Palota, Államelnöki–Kárpát-
Medencei Magyar Autonómia-Tanács-i Találkozó

Schmitt Pál köztársasági elnök a külhoni magyar 
nemzetrészek autonómiája iránt elkötelezett politi-
kai pártokat és szervezeteket tömörítő autonómiata-
nács tagjainak vezetőit fogadta rezidenciáján. Az ese-
mény „történelmi jelentőségűnek” nevezhető abban 
az értelemben, hogy magyar államfő – ez alkalommal 
– első ízben találkozott és folytatott megbeszélést a 
KMAT vezető képviselőivel.

Október 23. 

● Rotterdam, Groothandelsgebouw rendezvény-
központ, Nemzeti ünnepi rendezvény

A Hollandiai Magyar Szövetség meghívására ér-
kezett Rotterdamba Tőkés László EP-alelnök, aki 
dr. Hermán M. János társaságában részt vett a ren-
dezvényközpont nagytermében tartott ökumenikus 
istentiszteleten;. A délutáni megemlékezésen dr. 

Tánczos Ottó, a HMSZ elnöke köszöntötte az egy-
begyűlteket. Kiemelten üdvözölte a díszvendégeket: 
Tőkés Lászlót, az EP alelnökét – aki ünnepi előadást 
tartott –, a két volt hollandiai kormányfőt, Jan Pieter 

Balkenende és Ruud Lubbers professzorokat, dr. 

Sümeghy Gyulát, Magyarország hollandiai nagykö-
vetét, gróf Festetics Dénes tiszteletbeli konzult, a 
hollandiai Johannita Lovagrend coadjutorát, De Sa-

vornin Lohmant, valamint a politikai élet és az egy-
házak képviselőit. 

Október 24. 

● Budapest
Szacsvay Imre-emléknap
Tőkés László, az Európai Parlament alelnöke és 

Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke 
voltak a fővédnökei a Szacsvay Imre-emléknapnak, 
amelyet a budapesti Fiumei úti Nemzeti Sírkertben 
és a magyar Parlamentben szervezett meg az Or-
szággyűlés Jegyzői Kara, az Országgyűlés egykori 
lánglelkű jegyzőjének, az 1848–49-es szabadságharc 
vértanújának emlékére.

Október 24–27. 

● Strasbourg, Európai parlamenti munkahét
Október 28. 

● Budapest, Vallásügyi Államtitkárság
Találkozás a Magyarországi Görög-Katolikus Egy-

ház vezetőivel
Szászfalvi László vallásügyi államtitkár kezde-

ményezésére és részvételével Tőkés László vallási 
ügyekben illetékes EP-alelnök az Államtitkárság hi-
vatalában találkozott és folytatott megbeszélést a 
jövőbeni együttműködés lehetőségeiről Kocsis Pé-

ter Fülöp hajdúdorogi megyéspüspökkel, valamint 
Orosz Atanáz püspök-exarchával.

● Budapest, Párbeszéd Háza
Vértanúk és hitvallók – ökumenikus konferencia
Október 29. 
● Debrecen, MAG-Ház
„Határon átívelő programok” – a Debreceni Egye-

tem kelet-közép-európai tudásközpontjának (MAG-
Ház) szimpóziuma

A rendezvény egyik előadója Tőkés László EP-al-
elnök, a Partiumi Keresztény Egyetem elnöke volt, aki 
a Debreceni Agrár-felsőoktatásért Emlékérmet vette 
át dr. Nagy Jánostól, a Debreceni Egyetem Agrár- és 
Gazdálkodástudományok Centruma elnökétől.

Október 30. 

● Nagyvárad, Újvárosi református templom
Jubileumi Rákóczi Évek záróünnepsége
Nyolc évvel ezelőtt Tőkés László, akkori királyhá-

gómelléki püspök kezdeményezésére hirdették meg 
a Jubileumi Rákóczi Évek (2003–2011) elnevezésű 
rendezvénysorozatot. Az eseménysorozat zárása-
képpen Tőkés László várad-olaszi lelkipásztor, az Eu-
rópai Parlament alelnöke hirdette Isten Igéjét. Tamás 

Edit, a Magyar Nemzeti Múzeum sárospataki Rákóczi 
Múzeumának igazgatója tartott előadást. A Gyüleke-
zet lelkipásztoraként Sándor Lajos köszöntötte az 
egybegyűlteket, az ünnepi műsor részeként pedig 
a „nagyságos Fejedelem” Vallomásaiból olvasott fel 
részleteket. Dukrét Géza, a Partiumi és Bánsági Mű-
emlékvédő és Emlékhely Társaság elnöke a jubileumi 
időszak egészéről tartott beszámolót.

Október
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Európai Örökség Fórum a lengyelországi Boroszlóban

A lengyelországi Boroszlóban 
2011. szeptember 10-én és 11-én 
tartották meg az Európai Örökség 

Fórumot, amelyen Jerzy Buzek

EP-elnök megbízásából Tőkés Lász-

ló, az Európai Parlament kulturális 
ügyekért felelős alelnöke is részt 
vett. 

A lengyel EU-elnökség keret-
ében megszervezett Fórum már a 
negyedik abban a sorban, amely 
2008-ban, az Európai Bizottság és 
az Európa Tanács közös kezdemé-
nyezésével indult. A nagyszabású 
eseményen hagyományosan a kul-
turális örökségünk jelentőségét, 
fenntartásának esélyeit és lehető-
ségeit, valamint a gazdasági és tár-
sadalmi szférával való kapcsolatait 
vitatják meg számos ülésszak és 
kerekasztal-beszélgetés keretében. 
Az idei rendezvény az „Értékeljük 

örökségünket! Az európai örök-

ség és a gazdasági fejlődés” cí-
met viselte, és fő témakörökként az 
örökség és a fenntartható fejlődés 
kapcsolatát, valamint az európai 

örökségnek a regionális fejlesztési 
stratégiák kidolgozásában betöltött 
szerepét jelölték meg. 

Az Európa Tanács legnagyobb 
programjának tekinthető Fórumra 
érkező vendégeket – a 47 tagállam 
képviselőit és koordinátorokat – 
Bogdan Zdrojewski kulturális és 
örökségvédelmi miniszter fogad-
ta a boroszlói Építészeti Múzeum 
újonnan felavatott épületében. Az 
ünnepélyes megnyitón Tőkés László 
EP-alelnök átadta Buzek elnök üd-
vözletét; az Európai Tanács nevében 
Daniel Thérond, a kulturális Igaz-
gatóság vezetője, míg az Európai 
Bizottság képviseletében Alessand-

ro Senesi, a Kulturális Igazgatóság 
helyettes vezetője, valamint Zdro-
jewski miniszter tartott beszédet. 
A felszólalók az európai kulturális 
örökség mintapéldájaként méltat-
ták Boroszló városát, mely hányat-
tatott történelme során Dél-Szilézia 
központjaként Csehország, Magyar-
ország, a Habsburg Birodalom, a Po-
rosz Királyság, a Német Birodalom, 

utóbb pedig Lengyelország részét 
képezte. 

A Fórumot bemutató dokumen-
tumfi lm riporterének kérdéseire vá-
laszolva Tőkés László erdélyi képvi-
selőnk a hely szellemét emelte ki. A 
Szent Bernárd Kolostor, mely haj-
lékul szolgál a múzeumnak, Krisztus 
békéltető üzenetét, a keresztény Eu-
rópa örökségét közvetíti kontinen-
sünk országai felé – mondotta. A 
nemzeti-szocialista népirtás, a győz-
tes szovjet csapatok által elkövetett 
kegyetlen leszámolások, valamint a 
Potsdami Egyezmény által elrendelt 
kitelepítések következtében a haj-
dan népes, német többségű város 
lakossága a II. világháborút követő-
en teljes mértékben kicserélődött. A 
közös kulturális örökség a megbé-
kélés üzenetét hordozza a hajdan 
hadban álló népek számára – tette 
hozzá az erdélyi EP-képviselő. 

A Fórum jelentőségét az is emel-
te, hogy közvetlenül az október 9-i 
lengyel parlamenti választások után 
került rá sor. A Polgári Platform és 
a Lengyel Néppárt koalíciója tör-
ténelmi győzelmet aratott Donald 

Tusk miniszterelnök vezetésével, 
hiszen az 1989-es lengyel rendszer-
váltás óta ennek a kormánynak sike-
rült először második mandátumát is 
megszereznie. Tekintettel arra, hogy 
a koalíció a lengyel EU-elnökség 
időszakában aratott győzelmet, Tő-
kés László EP-alelnök jókívánságait 
fejezte ki és sok sikert kívánt a meg-
erősített mandátummal megbízott 
lengyel kormánynak az EU-elnökség 
hátralévő két hónapjára.  

Brüsszel, 2011. október 11.

Hatszáz lejes bírság gyilkosságra való uszításért
Az Országos Diszkriminációel-

lenes Tanács (ODT) 2011. október 
11-én döntött a Ştefan cel Mare 
című hetilap május elsejei számá-
ban megjelent, Tőkés László EP-
alelnök, az Erdélyi Magyar Nemze-
ti Tanács elnöke meggyilkolására 
uszító újságcikk ügyében. A dön-
tés értelmében a cikk szerzője, 
Florin Nahorniac – aki a lap fő-
szerkesztője és igazgatója is egy-
ben – hatszáz lejes bírságot kell, 

hogy kifi zessen, mely összeggel a 
román állami költségvetést gya-
rapítja. Az egyébként nyolctagú 
bizottságból heten voltak jelen 
a döntés meghozatalakor, ebből 
hatan a bírság kiszabása mellett, 
egy pedig ellene szavazott. Tizen-
öt napon belül lehet még óvást 
benyújtani, azt követően a cikk-
írót kötelezik a bírság kifi zetésé-
re. Az Országos Diszkriminációel-
lenes Tanács kétszer is beidézte 

Nahorniacot, de az egyszer sem 
jelent meg. Az első beidézéskor 
a cikk szerzőjének pontos lakcí-
me még ismeretlen volt, így csak 
a második beidézés felelt meg a 
törvényes eljárásnak. Ekkor Florin 
Nahorniac egy állásfoglalást jut-
tatott el drótpostán a bizottság 
tagjaihoz, melyben szélsőséges 
hangnemben kifogásolta, hogy 
a testület élén Asztalos Csaba 
személyében egy magyar nem-
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zetiségű személy áll, aki elfogult 
lesz az ítélet meghozatalakor. 
Ugyanakkor állásfoglalásában az 
is szerepelt, hogy véleménye sze-
rint, mint a hetilap igazgatójának 
és főszerkesztőjének, jogában áll 
eldönteni, hogy mit és milyen 
hangnemben ír a saját újságjába. 

Tőkés László ügyvédje, Kin-
cses Előd szerint sajnálatos, hogy 
a bírság értéke a minimálisan ki-
szabható összeg felé tendál, annál 
is inkább, mivel az újságcikk nem-
csak Tőkés Lászlót, mint magán-
embert diszkriminálja, hanem az 
egész romániai magyarságot. Ép-
pen ezért a maximális összeget, 
legalább 4000 lejt kellett volna 
kiszabni büntetésként. Ugyanak-
kor az EP-alelnök jogi képviselője 
arra is felhívja a fi gyelmet, hogy 
ez az első eset, amikor Tőkés 
László jogi védelmet kapott az őt 

érintő nemtelen támadásokkal 
szemben. 

Mint ismeretes, az ominózus 
cikk május elején jelent meg az 
önmagát nemzeti és politikailag 
független kiadványként megha-
tározó Ştefan cel Mare hetilap-
ban és ingyenesen terjesztették 
a Román Vasúti Társaság járatain. 
Tőkés László egyik kijelentésére 
reagálva, Florin Bucovineanul ál-
név mögé bújva, Nahorniac a kö-
vetkezőket írja benne: „Nézd, mit 
képes ez a hazaáruló, Tőkés Lász-
ló nyilatkozni: A magyarok nem 
jövevények Erdélyben, hanem 
elvesztették hazájukat (...) Nem 
szégyelli magát ez a szerencsét-
len »bozgor« [hazátlan]? Hogy ké-
pes meggyalázni azt az országot, 
ahol született, ahol örvendhetett 
mindazoknak a jogoknak, ame-
lyek minden román állampolgárt 

megillettek ebben az országban? 
Ha valami nem tetszik, miért nem 
mész Magyarországra? Hát nem 
akad már valaki ebben az ország-
ban, aki golyót eresztene ennek a 
hazaárulónak a fejébe?” 

A cikk olyan alapvető emberi 
jogokat sért, mint a becsülethez, 
az emberi méltósághoz, büszke-
séghez vagy az élethez való jog, a 
bírság mértéke ezért sem tekint-
hető arányosnak a  diszkriminá-
ció súlyosságával. Megjegyzésre 
méltó, hogy az ügyben becsü-
letsértés és gyilkosságra való fel-
bujtás vétsége miatt Tőkés László 
a bukaresti törvényszék mellett 
működő ügyészségnél is feljelen-
tést tett, ahonnan azonban egye-
lőre – május óta – nem érkezett 
válasz. 

2011. október 12.

Szerbia integrációjáról tárgyaltak
2011. október 12-én Tőkés László, Nyugat-Balkánért felelős európai parlamenti alelnök brüsszeli irodájá-

ban fogadta Ksenija Milenkovicsot, Szerbia Állandó Képviseletének helyettes vezetőjét.
A találkozó fő témája a nemrég elfogadott szerbiai restitúciós törvény volt, amely a kisebbségi magya-

rokat és németeket gyakorlatilag kizárja a jóvátétel és a kárpótlás iránt jogosultak köréből.
Tőkés László aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a szerb restitúciós törvény a kollektív bűnösség elvét 

intézményesíti. Egy Európához csatlakozni kívánó ország részéről teljes mértékben elfogadhatatlan, hogy a 
lakosság egyes csoportjait hátrányos módon megkülönböztesse, a törvénynek ugyanis mindenki iránt azo-
nos elbírálást kell alkalmaznia. A vajdasági magyar pártok és szervezetek is erélyesen tiltakoztak a jogszabály 
ellen. Tekintettel arra, hogy sérti az emberi jogokat, és ellentétben áll a csatlakozáshoz szükséges koppen-

hágai kritériumokkal, Szerbia uniós csatlakozásának is hátrányára válhat – jelezte az EP-alelnök.
Ksenija Milenkovic szerint a törvény nem diszkriminatív, ugyanis etnikumtól függetlenül, szerb állampol-

gárokra vonatkozik, semmiben nem sérti sem az emberi jogokat, sem pedig a koppenhágai kritériumokat. 
Az Európai Bizottság amúgy is fi gyelemmel fogja kísérni a törvény végrehajtását – mondotta.

Az Európai Parlament erdélyi alelnöke Szerbia integrációjának összefüggésében több más, nyugtalaní-
tó problémát is felvetett, mint amilyenek: a temerini helységnévtáblák megcsúfolása, a legutóbbi erőszakos 
cselekmény – szintén Temerinben –, valamint a magyar jelenlét kizárása a Vajdaság brüsszeli képviseleti 
irodájának avatóünnepségéről. A magyar EU-Elnökség mindvégig prioritásként kezelte a nyugat-balkáni 
országok, köztük Szerbia, csatlakozásának az ügyét, ezek után azonban változtatnia kell álláspontján – mon-
dotta Tőkés László, aki maga is minden esetben kiállt emellett, tavaly ősszel pedig jószolgálati látogatást tett 
a szerb Parlamentben és az autonóm Vajdasági Tartományban. A visszaszolgáltatási és kárpótlási törvény 
módosítására vonatkozó felvetésére a szerb diplomataasszony azt felelte, hogy ennek semmi esélye nin-
csen.

A továbbiakban Szilágyi Zsolt kabinetfőnök arra kérdezett rá, fennáll-e a veszélye annak, hogy a közelgő 
választási kampányban Szerbiában újra előkerüljön a nacionalista, magyar- és Európa-ellenes retorika. Mi-
lenkovic asszony tagadta ennek lehetőségét. Mint mondotta, a kampány máris elkezdődött, és a gazdasági-
szociális kérdések, valamint Koszovó ügye áll az előtérben.

Végül Tőkés László „a temerini fi úk” továbbra is orvoslásra váró ügyét vetette fel, a közös múlt jóvátétele 
és a szerb-magyar megbékélés távlatában. Ksenija Milenkovic ígéretet tett arra nézve, hogy utánanéz a be-
börtönzött ifj ak helyzetének, valamint a vajdasági képviselőiroda avatásán történteknek.

Brüsszel, 2011. október 12.     
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Népszámlálási kampányzáró Zilahon

Koncerttel egybekötött nagysza-
bású központi ünnepségben tető-
zött az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-
nács és a nemrég bejegyzett Erdélyi 
Magyar Néppárt (EMNP) népszámlá-
lási kampánya. A zilahi Szakszerve-
zetek Művelődési Házát zsúfolásig 
megtöltő közönséget, illetve a jeles 
meghívottakat Püsök Sándor Csa-

ba, a Zilah-Belvárosi Református 
Egyházközség lelkipásztora köszön-
tötte.

Tőkés László EMNT-elnök, az 
Európai Parlament alelnöke be-
szédében arra hívta fel a fi gyelmet, 
hogy Zilah az egész erdélyi magyar-
ság sorsát magába hordozza, hiszen 
ami végbement a szilágysági város-
ban a Ceaușescu-rendzser homoge-
nizációs politikájának idején, az tör-
tént nagyobb méreteket öltve egész 
Erdélyben is. A számadatok világo-
san megmutatják, hogyan valósult 
meg a kommunista diktátor démo-
nikus terve, a város céltudatos rom-
bolása és románosítása, fogalmazott 
az egykori temesvári lelkipásztor, 
majd ismertette azokat a népszám-
lálási adatokat is, melyek alátámasz-
tották állításait. Így például elhang-
zott, hogy 1910-ben a zilahi magyar 
lakosság még 75 százalékot, 1992-
ben viszont már csak 20 százalékot 
tett ki. Éppen ezért Zilah mementó 
az erdélyi magyarság számára. Arra 
fi gyelmeztet: ahhoz, hogy merjünk 
jövőt remélni szülőföldünkön, vál-
lalnunk kell magyarságunkat, össze 

kell fognunk és fel kell, hogy ismer-
jük saját, személyes felelősségün-
ket, hangsúlyozta az EP-alelnök. 
Óriási a felelősségünk a hamarosan 
kezdődő népszámláláskor is. Tőkés 
László arra bíztatta a jelenlévőket, 
hogy ne hagyjanak egyetlen lelket 
sem elveszni, mindenki keresse fel 
hozzátartozóit, mindazokat, akik 
meginogtak, asszimilálódtak vagy 
kivándoroltak és ébresszék rá őket 
az identitás felvállalásának fontos-
ságára. A mostani népszámlálásnak 
az az eszmei célja, hogy felmérhes-
sék: Erdélyben a magyarság képes 
lesz-e az önépítkezés útján újból 
talpra állni, kiharcolni a jövőjét. Az 
EMNT népszámlálási kampányának 
szlogenjére – „Voltunk, vagyunk, 
leszünk” – utalva Tőkés László kifej-
tette: nem kérdés, hogy voltunk és 
hogy több évtizedes diktatúra után 
is megmaradtunk, az a legfőbb kér-
dés, hogy leszünk-e még a jövőben 
is. A közelgő népszámlálás tehát 
nemcsak egy közigazgatási ese-
mény, hanem magyarságunk meg-
vallásának is a lehetősége. Vállaljuk 
identitásunkat, annál is inkább, mert 
1910 óta egyetlen hiteles népszám-
lás sem volt a Kárpát-medencében, 
hangsúlyozta. 

Beszéde végén Tőkés László beje-
lentette: az EMNT pályázatot hirdet, 
amelynek célja, hogy feltárják a ro-
mán homogenizációs politika által 
Zilahon és általában a Szilágysában 
végzett rombolását. 

Az ünnepség másik szónoka Ger-

gely István, a Csibész Alapítvány 
elnöke, az EMNT csángó ügyekért 
felelős biztosa volt, aki beszédében 
azt hangsúlyozta: „Isten ébresszen 
öntudatra bennünket, ébredjünk 
rá arra, hogy kik vagyunk. Ébred-
jünk rá arra, mit jelent az, hogy egy 
közösség tagjai vagyunk.” Felhívta 
a fi gyelmet arra, hogy nem szabad 
hagyni, hogy ez a közösség pusztán 
csak „tömeggé” váljon. 

A beszédek után a budapesti 
Tabáni István és a kézdivásárhelyi 
László Attila, egy magyarországi te-
hetségkutató verseny korábbi győz-
tesei léptek fel.

Egyébként az EMNT-EMNP 2011-
es népszámlálási kampánya során 
első hullámban 340.000 kétoldalas 
szórólapot, majd második hullám-
ban a négyoldalas „Népszámlálási 
útmutató”-ból 100.000 darabot jut-
tatott el az erdélyi magyarok számá-
ra. Többezer plakáton hívták fel a 
polgárok fi gyelmét a szerintük nem-
zetpolitikai fontosságú népszámlá-
lásra, ezek között több száz kétnyel-
vű plakátot is találunk, amelyeket 
szórványban, illetve ún. „peremvi-
dékeken” ragasztottak ki. A direkt-
marketing-anyagok közül megem-
líthetjük azt a 100.000 képeslapot, 
amelyek hátulján a „Minden magyar 
felelős minden magyarért” Szabó 
Dezső-i elv jegyében kérik az erdélyi 
magyarokat, hogy küldjék tovább a 
népszámlálási képeslapot egy má-
sik magyarnak. A gerillamarketing 
módszereit is igénybe véve több 
ezer matricát ragasztottak ki szerte 
Erdélyben, ezeken a kör alakú rek-
lámhordozókon az adott régió va-
lamely szimbolikus szobrának vagy 
műemlékének stilizált képe köré a 
„Voltunk, vagyunk, leszünk”, illetve 
a „Magyarnak lenni jó!” szlogeneket 
írták. A facebookos alkalmazások 
mellett az EMNT-sek animációkkal 
igyekeztek megszólítani az ifj úsá-
got. Népszámlálási karaván helyett 
az EMNT belső pályázatot hirdetett 
civil és ifj úsági szervezetek számá-
ra, ennek eredményeképpen közel 
félszáz kisrégióban hoztak tető alá 
rendezvényeket mind  tömbmagyar 
vidéken, mind pedig szórványban.

2011. október 16.  



47

dEPutáció

Az Európai Emlékezet és Lelkiismeret Platformja Tőkés Lászlót 

védnökévé, Szilágyi Zsoltot elnökségi tagjává választotta 

2011. október 13–14-én, Prágá-
ban tartotta alakuló ülését a totalita-
rizmus bűneit kutató intézetek euró-
pai hálózata, az Európai Emlékezet 

és Lelkiismeret Platformja.
Tőkés Lászlónak, az Európai Par-

lament alelnökének üdvözletét ka-
binetfőnöke, Szilágyi Zsolt tolmá-
csolta a rendezvényen.  A találkozón 
részt vettek Vytautas Landsbergis, 
Litvánia rendszerváltó elnöke, vala-
mint Inese Vaidere lettországi nép-
párti EP-képviselők.

A tanácskozás első napján, az 
Európa különböző országaiból jövő 
tizenkilenc intézmény és szervezet 
képviselői és meghívott szakértőik 
a platform statútumát véglegesí-
tették. A létrejövő nemzetközi szer-
vezet célja az, hogy tudatosítsa az 
önkényuralmi rendszerek által elkö-
vetett bűntettek feltárásának és ku-
tatásának fontosságát, azért, hogy 
ezek soha se ismétlődhessenek meg. 
Ennek érdekében egy európai do-
kumentációs központ létrehozását 
irányozták elő, továbbá az európai 
integrációs intézmények oktatási 
programjaiba való bekapcsolódásá-
ról határoztak. Az elfogadott alap-
szabály – többek között – kimondja, 
hogy a platformnak csak olyan szer-
vezet vagy intézmény lehet tagja, 
mely nem alkalmaz bizonyítottan 
ügynök-múlttal rendelkező, vagy 
egykoron a diktatúra nomenklatúrá-
jához tartozott személyeket.

A statútum elfogadása után, a 
prágai székhelyű Totalitárius Rend-

szerek Bűntetteit Kutató Intézet 

nevében, annak igazgatója, Daniel 

Herman mondott köszöntőt.  Sze-
mélyes hangvételű beszédében 
utalt arra, hogy családja a totalitári-
us rendszerek áldozata volt, ugyanis 
nagyszülei egyrészt a náci, másrészt 
a kommunista koncentrációs tábo-
rokban lelték végzetüket. A cseh-
országi aktivista a szövetség meg-
alakulását „történelmi jelentőségű 
eseménynek” nevezte.

Az első nap végén a résztvevők 
ízelítőt kaptak a vendéglátó intézet 
munkájából. Más országoktól elté-
rően ugyanis a volt cseh-szlovákiai 

kommunista titkosszolgálat egykori 
levéltára a Totalitárius Rendszerek 
Bűntetteit Kutató Intézet kezelés-
ében található. Jelenleg az iratok di-
gitalizálása folyik, és terveik szerint 
– a világon elsőként – a világhálón 
mindenki által hozzáférhetővé kí-
vánják tenni a levéltár dokumentu-
mait. A munkaülés második napján 
választották meg a platform vezető-
ségét. A Védnöki Testületbe olyan 
személyiségeket kértek fel, akikre a 
világ a diktatúrák elleni harc zászló-
vivőiként tekint. Ebbe a testületbe 
kérte fel a platform ügyvezető elnö-
kének megválasztott Neela Winkel-

manova és kollégája, Daniel Her-
man Tőkés László erdélyi európai 
parlamenti képviselőt.

Elnöknek Vytautas Landsbergis 
európai parlamenti képviselőt, va-
lamint Szilágyi Zsolt kabinetfőnö-
köt jelölték, akik zsúfolt brüsszeli 
munkarendjük miatt nem vállalták 
e tisztséget. Ezután a résztvevő ti-
zenkilenc szervezet többségi sza-
vazattal Göran Lindblad, egykori 
svéd parlamenti képviselőt válasz-
totta meg elnöknek, aki 2006-ban 
az Európa Tanács Parlamenti Köz-

gyűlésének jelentéstevője volt a to-
talitariánus kommunista rendszerek 
bűneit elítélő közgyűlési határozat 

tárgyában. Az alapítók az elnökség-
be választották Andreja Valicot, 
a szlovéniai Nemzeti Megbékélés 

Tudományos Központ vezetőjét, 
Pawel Ukielskit, a varsói Lázadás 

Múzeuma igazgatóját, Siegfried 

Reiprichet a szászországi német 
emlékhelyek igazgatóját, valamint 
Szilágyi Zsoltot.

A Platform alapító okiratának ün-
nepélyes aláírására délután került 
sor a prágai Lichtenstein Palotában 
a Visegrádi Országok miniszterel-
nökeinek jelenlétében, akik az alá-
írást megelőző órákban itt tartották 
csúcstalálkozójukat. Petr Necas 
cseh, Orbán Viktor magyar és az 

Európa Unió soros elnökségét is el-
látó Donald Tusk lengyel miniszter-
elnök együttes jelenléte azt erősítet-
te meg, hogy a fasizmus és a kom-
munizmus bűntettei nem csupán 
kelet-közép európai, hanem éppen 
annyira európai ügynek számítanak. 

A kétnapos találkozó zárómo-
mentumaként, a résztvevők a Prága 
egyik közterén épített, a kommuniz-
mus áldozatainak emléket állító szo-
bor-csoportot koszorúzták meg, és 
helyezték el az emlékezés gyertyáit.

Brüsszel, 2011. október 17.

Emlékezet és lelkiismeret
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„Őrizd meg népeinket Európa közösségében”

Az Európai Parlament brüssze-
li székhelyén Tőkés László vallási 
ügyekért felelős alelnök európai isz-
lám vezetőkkel, az Európai Együtt-

működés Muszlim Tanácsának 
(Muslim Council for Cooperation in 
Europe-MCCE) képviselőivel találko-
zott 2011. október 18-án.

A küldöttség vezetője Mohamed 

Larussi, a Belga Muszlim Szövetség 
és egyben az MCCE elnöke volt, őt 
dr. Nadeem Elyas, a Németországi 
Központi Muszlim Tanács elnöke, 
dr. Ayyub Axel Köhler, e szervezet 
volt elnöke, Bolek Zoltán, Magyar 
Iszlám Közösség elnöke, valamint 
Köcse Tibor, Nagypáli polgármes-
tere kísérték el. Köszöntésképpen, 
rögtön legelején, a küldöttség részé-
ről Bolek Zoltán egy magyar nyelvű 
Koránt ajándékozott vendéglátójuk-
nak.

Tőkés László egy igével köszön-
tötte a vendégeket: „Az Isten sze-
retet; és aki a szeretetben marad, 
az Istenben marad, és az Isten is ő 
benne.” (1. Jn. 4,16). Tájékoztatta 
őket, hogy a Lisszaboni Szerződés 
17. szakasza alapján, az Európai Par-
lament részéről intézményes párbe-
széd indult mind a vallási felekeze-
tekkel, mind pedig a fi lozófi ai, sze-
kuláris szervezetek képviselőivel. Ez 
a párbeszéd most van kialakulóban, 
örömmel vesszük az önök javaslata-
it is – mondotta az erdélyi képviselő, 
az evangéliumi szeretet és az em-

beri méltóság iránti tisztelet vallási-
emberi alapértékeit hangsúlyozva.

A Tőkés László meghívására jelen 
lévő Alojz Peterle szlovén néppárti 
képviselő, egykori szlovén minisz-
terelnök, mint az Európai Konventet 
előkészítő bizottság egykori tagja 
azokról a vitákról szólt, amelyek 
egykoron a munkacsoport tagjai 
között támadták állam és egyház vi-
szonylatában, valamint a keresztény 
értékek említésének ügyében. Mint 
mondotta, a felekezetek közötti kü-
lönbség Európában nem tartozik a 
kezelhetetlen ügyek sorába, kölcsö-
nös jóakarattal és toleranciával min-
den vitás kérdésre megoldást lehet 
– és kell – találni. Hölvényi György, 
a néppárti frakció vallásügyi szakér-
tője arra kérdezett rá, milyen konk-
rét témákra terjedjen ki a párbe-
széd, közös ügyünk ugyanis, hogy 
Európában a „szeretet civilizációját” 
valósítsuk meg.

Válaszában Mohamed Larussi 
megköszönte a találkozó lehető-
ségét, és azt hangsúlyozta, hogy a 
szeretetről és a munkáról ugyanazt 
vallják a muszlimok, mint a keresz-
tények. A jövőre néző konkrét kér-
désekre vonatkozó és dinamikus 
együttműködést javasolt az európai 
intézményekkel. 

Ayyud Axel Köhler üdvözölte 
Tőkés László fogadókészségét és 
nyitottságát, és örömét fejezte ki 
amiatt, hogy egy határon túl élő 

magyar képviselő felel a parlament 
bürójában az egyházi kapcsolattar-
tásért. „Kisebbségiként bizonyára 
jobban megért bennünket, európai 
muszlimokat” – mondotta. Az 1996-
ban létrehozott, tíz európai ország-
ban jelen lévő tanácsuk független 
bármely iszlám csoportosulás vagy 
valamely kormány befolyásától, ez 
adja erejét. Ugyanakkor mellőzve 
érzik magukat, annak ellenére, hogy 
az egyesült Európa részének tartják 
magukat. Mint mondta, szervezete 
mind az iszlamofóbiát, mind a ke-

resztény-ellenességet, mind pedig 
az antiszemitizmust visszautasítja. 
Ugyanakkor „szerepet akarunk ta-
lálni az Európai egység folyamatá-
ban, módot szeretnénk találni, hogy 
ezt megtehessük. Örülünk, hogy 
az Európai Parlamentben önökben 
partnerre találtunk” – zárta szavait a 
németországi professzor.

Tőkés László arra kérdezett rá, 
hogyan látják a reprezentativitás 

kérdését az Európában létező kü-
lönböző muszlim szervezetek kö-
zött. Válaszában Mohamed Larussi 
elnök azt hangsúlyozta, hogy nem 
az a legfontosabb, ki képviseli egy-
séges módon az európai muszlimo-
kat, hanem az, hogy egyik szervezet 
se mondhassa el magáról, hogy ő a 
közösség egyedüli képviselete. 

A megbeszélés végén Bolek Zol-
tán egy jövőre szervezendő magyar-
országi konferenciára hívta meg 
Tőkés Lászlót, amely a keresztény–
zsidó–iszlám párbeszéd kérdését 
tűzné napirendre, és megköszönte 
azt az erkölcsi támogatást, amelyet 
az Európai Parlament erdélyi alelnö-
kétől kaptak.

Zárszavában Tőkés László jelezte, 
hogy az EP-elnökségnek készítendő 
jelentésébe bele fogja foglalni be-
szélgetőpartnerei javaslatait, és in-
dítványozza, hogy a szervezet veze-
tőit a jövőben hívják meg a néppárti 
frakció vallásügyi munkacsoportjá-
nak egyik ülésére.

A munkatalálkozót befejező kö-
zös fohászban a résztvevők azt kér-
ték Istentől: „Őrizd meg népeinket 
Európa közösségében”.

Brüsszel, 2011. október 19.  
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Wilfried Martens és Tőkés László találkozója
2011. október 19-én Tőkés Lász-

ló, az Európai Parlament alelnöke 
látogatást tett Wilfried Martensnél, 
az Európai Néppárt elnökénél. A ta-
lálkozóra kabinetfőnöke, Szilágyi 

Zsolt kísérte el.
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

elnöke a romániai politikai helyzetről 
és az Erdélyi Magyar Néppárt meg-
alakulásáról tájékoztatta vendéglá-
tóját. „A frissen bejegyzett néppárt 
az erdélyi magyarok hatékony képvi-
seletét kívánja felvállalni, azért, hogy 
a romániai rendszerváltozás után 
közösen kitűzött céljaink megvaló-
suljanak. Vissza kell hoznunk azokat 
is, akik az eddigi sikertelenség és az 
általános korrupció miatt elfordultak 
a közélettől és passzívakká váltak” – 
mondotta az erdélyi képviselő, majd 
arra mutatott rá, hogy a politikai 

sokszínűség természetes jellem-
zője egy olyan közösségnek, amely 
demokráciát akar. Amennyiben kel-
lő bölcsesség lesz a magyar veze-
tőkben, az Erdélyi Magyar Néppárt 
jelenléte nagyban megerősítheti a 
magyarok képviseletét, illetve az Eu-
rópai Néppárt romániai bázisát. Mint 
elmondta, néhány napja Joseph 

Daullal, a Néppárt európai parla-
menti frakciójának elnökével is talál-
koztak, akinek szintén beszámoltak 
a hazai történésekről, és biztosítot-
ták afelől, hogy az újan bejegyzett 
párt vezetői, amiképpen ez idáig is, 

továbbra is az Európai Néppártot te-
kintik stratégiai partnerüknek. Tőkés 
László ugyanakkor gratulált a Nép-
pártnak a legutóbbi, bonni kongresz-
szusán elfogadott, a kisebbségek vé-
delmére vonatkozó határozatához, 
hozzátéve, hogy: „a magunk rendjén 
mi is hozzá szeretnénk járulni a Nép-
párt új programja kisebbségpolitikai 
részének a kidolgozásához”.

Wilfried Martens elnök üdvözöl-
te ezt a javaslatot, majd a romániai 
magyarok általános helyzetéről, 
illetve a nagy vitákat gerjesztő „te-

rületi-adminisztratív reformról” 
érdeklődött. Válaszában Tőkés Lász-
ló rávilágított, hogy, amint a műkö-
dő nyugati példák is bizonyítják, az 
erdélyi magyar közösség megmara-
dásának záloga csakis a területi és 
a kulturális autonómia lehet, de az 
immár másfél évtizedes RMDSZ-es 
kormányzati részvétel ellenére, ezen 
a téren alig mutatkozik előrehaladás. 
A regionális átszervezés jelenlegi 
tervezete a magyarok számára egye-
nesen a „feldarabolás” és az abszo-
lút kisebbségbe szorítás veszélyét 
hordozza. Ezért is nagyon fontos a 
közösségi célok mentén megvaló-
sítható plurális összefogás, amely 
természetesen egyetlen párt mono-
pólium-helyzetével sem jelenthet 
egyet.

Az Európai Néppárt elnöke, Bel-
gium egykori miniszterelnökeként, 

a hazája német ajkú polgárait megil-
lető autonómiát ajánlotta példaként 
vendégei fi gyelmébe, a jelenlegi 
rendszer ugyanis az ő kormánya ide-
jén jött létre. Mind az önkormány-
záshoz való jog, mind pedig az et-
nikumok képviseletének biztosítása 
terén példaértékű a belga modell, 
melynek értelmében a fl amand, a 
vallon és a német népcsoport szá-
mára lakosságarányosan biztosított, 
elkülönített helyek állnak rendelke-
zésre – példának okáért – az Európai 
Parlamentben. Az autonómiát egy-
részt politikai egyezség, másrészt ér-
vényes jogszabályok rögzítik a belgi-
umi rendszerben.

Szilágyi Zsolt az elnök fi gyelmé-
be ajánlotta a múlt héten, Prágában 
megalakult Európai Emlékezet és 

Lelkiismeret Platformját, és remé-
nyét fejezte ki, hogy az Európai Nép-
párt, mint a múlttal való szembené-
zés iránt legérzékenyebb európai 
párt, továbbra is támogatni fogja a 
totalitárius rendszerek által elköve-
tett bűnök feltárását és tudományos 
kutatását.

A találkozó végeztével Tőkés 
László az Európai Néppárt elnökét 
meghívta a soron következő tus-
nádfürdői Nyári Táborba és Szabad-
egyetemre, amelynek Orbán Viktor 
miniszterelnök is állandó előadója.

Brüsszel, 2011. október 19.

Grúzia jövője Európa
2011. október 19-én Tőkés László EP-alelnök, európai bővítéssel kapcsolatos külpolitikai feladatkörének megfelelően, magas rangú grúz kül-

döttséggel találkozott és folytatott tárgyalást Brüsszelben. A David Bakradze grúz házelnök vezette delegációban – többek között – jelen voltak 

Salome Samadashvili brüsszeli nagykövetasszony, valamint Gia Tortladze és David Darchiashvili parlamenti képviselők. 

Tőkés László EP-alelnök üdvözölte Grúziának a demokratikus reformok terén elért jelentős eredményeit. „Isteni gondviselésnek” nevezte, hogy 

az előző és a soros EU-elnökséget két kelet-közép-európai ország – Magyarország és Lengyelország – tölti be, amelyek mindig is prioritásként ke-

zelték az Unió keleti szomszédságpolitikáját. Európaiként, de elsősorban erdélyi magyarként, képviselőnk további teljes támogatásáról biztosította 

a grúz delegáció tagjait, és az eddiginél is határozottabb fellépést helyezett kilátásba a grúz–orosz konfl iktus vonatkozásában.  

A grúz házelnök nagyra értékelte az elkészült jelentéstervezetet, és kimondottan kedvezőnek ítélte az európai–grúziai kapcsolatokat, az immár 

három esztendeje, a lengyel és svéd kezdeményezésre indított Keleti Partnerség keretében. Továbbá hangsúlyozta, hogy országa számára továbbra 

is a Keleti Partnerség marad az az egyetlen eszköz és átfogó keret, amelynek révén, a következő évek során hazája megerősödését és felemelkedé-

sét remélhetik. Grúzia számára talán a legnagyobb kihívást Oroszország jelenti – mondotta a litikus. Mint ismeretes, az Orosz Föderáció 2009 óta 

megszállás alatt tartja Abházia és Dél-Oszétia tartományait. Ez a megoldatlan ellentét akadályozza Grúzia fejlődését és megszilárdulását, egyben 

pedig az európai integráció felé vezető útját is. Éppen ezért az Unió eddiginél is erőteljesebb támogatását kérte országa szuverenitása és területi 

integritása védelmében. Bakradze elnök az orosz féllel folytatandó békés párbeszéd iránti készségét kifejezve, meggyőződését fejezte ki: „Grúzia 

jövője Európa”.

Brüsszel, 2011. október 19.

 Néppárt alakult
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Megemlékezés 56-ról Brüsszelben

Az Európai Parlament (EP) Ma-
gyar Néppárti Képviselőcsoportja, 
valamint a Magyar Hullám nevű 
brüsszeli közéleti és kulturális tár-
saság nagyszabású ünnepségen 
emlékezett meg szerda este a bel-
ga fővárosban található Saint-Géry 
csarnokban az 1956-os forradalom 
és szabadságharc 55. évfordulójá-
ról. A megemlékező ünnepségen 
Sebestyén Márta Kossuth- és Liszt-
díjas népdalénekes és előadómű-
vész adott koncertet, amelynek záró 
szakaszában a közönség vele együtt 
énekelte a Kossuth-nótát. Az ese-
ményen ünnepi beszédet mondott 
Gyürk András, a Fidesz-EP delegáció 
vezetője, valamint Rétvári Bence, 
a Közigazgatási és Igazságügyi Mi-
nisztérium államtitkára. 

  „A legázolt, bilincsbe vert Ma-
gyarország többet tett a szabadsá-
gért és igazságért, mint bármelyik 
nép a világon” – idézte Albert Ca-
mus, a világhírű francia író 56-ról 
írott szavait Gyürk András, a Magyar 
Népárti Delegáció    vezetője   Brüsz-
szelben a forradalom 55. évfordu-
lóján rendezett megemlékezésen. 
„A magyarok, nyomorúságuk, szám-
űzöttségük és láncaik ellenére kirá-
lyi örökséget hagytak ránk, melyet 
ki kell érdemelnünk. A szabadságot, 
melyet ők nem nyertek el, egyetlen 
nap alatt visszaadták nekünk”  – em-
lékeztetett.  

55 évvel ezelőtt Magyarország a 
félelem országa volt. Erről már Rét-
vári Bence államtitkár beszélt, aki 
a Magyar Hullám közéleti társaság 
által rendezett ünnepség szónoka 
volt. Mint mondta, félt mindenki, ki a 
padlássöpréstől, ki az elhurcolástól, 

a kínzástól, féltek templomba járni, 
féltek szabadon beszélni. „Volt aki a 
B-listázástól félt a félelem Magyaror-
szágán, hogy elveszik a jövőjét. Hogy 
ő maga nem vállalhat tisztességes 
módon vezető munkát, a gyermeke 
nem tanulhat tovább. Volt akinek a 
félelme az anyagi világra terjedt ki, 
nem tudja megélhetését biztosítani, 
hiszen az akkori tervgazdaság körü-
lényei között a jólét elképzelhetet-
len volt a szélesebb néptömegek 
számára”   – mondta.  „Az 56-os for-
radalomra még sokan emlékeznek 
Nyugat-Európában. Az egykori pesti 
srácoknak is köszönhetjük a ma Ma-
gyarország iránt megnyilvánuló ro-
konszenvet. Az emlék ébren tartása 
a ma élők felelőssége, mint ahogy 
az is, hogy megmutassuk a külföld-
nek a kommunizmus rémtetteit. Ezt 
ha ‘56 nyomdokain, vagy más úton-
módon, múzeumok segítségével 
nem mutatjuk be, soha nem fogják 
megismerni. Nem fogják megtudni 
azt, hogy a két totalitárius diktatúra 
– épüljön akár egy osztályelmélet-
re, akár egy fajelméletre - micsoda 
pusztítást végzett Európai keleti fe-
lében “ – mondta Rétvári Bence. 

Az 1956-os forradalom hatása ma 
is érezhető, külpolitikánkban és gaz-
dasági kapcsolatainkban is.   Mivel 
ma is léteznek a világban diktatúrák, 
56 öröksége alapján tudjuk, hol kell 
választóvónalat húzni.   „Ha mi, ma-
gyarok elvártuk, hogy segítsenek 
rajtunk, ha mi, magyarok úgy gon-
doljuk, hogy a szabadságot igenis 
meg kell védeni, akkor most sem 
csukhatjuk be a szemünket, a világ 
azon felén élő emberekkel szemben, 
akik most is elnyomásban élnek. 
Amikor nemzetközi kapcsolatainkat 
kialakítjuk, fi gyelemmel kell lennünk 
nemcsak az érdekre, hanem az érté-
keinkre is. Ha kialakítunk kereskedel-
mi vagy más megállapodásokat, én 
úgy gondolom, hogy nekünk - 56-ra 
visszaemlékezve, 56-ra gondolva, 
október 23-a évfordulójára készülve 
– mindig fi gyelembe kell vennünk, 
hogy abban az államban az alapvető 
emberi jogokat miként tartják be.”

Rétvári Bence végezetül felidézte 
a száz éve született Reagan elnök 
mondását, aki arra fi gyelmeztetett, 
hogy a szabadság mindig csak egy 
generációnyira van a kihalástól. 
Mivel a szabadságot nem lehet vé-
rünkkel vagy génjeinkkel átörökíte-
ni a következő nemzedékre, minden 
nemzedéknek meg kell küzdenie 
érte:  „Ha egy generáció nem küzd 
meg a szabadságért, ha egy gene-
ráció nem védi meg a szabadságát, 
meghal a szabadság.”

A ünnepség második részében 
Sebestyén Márta Kossuth- és Liszt-
díjas népdalénekes adott koncertet. 
Az elhangzott énekeket több évszá-
zad magyar népzenei kincseiből és 
több európai nép zenéjéből válo-
gatták.

2011. október 21.

Emlékezzünk!
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Az európai totalitárius rendszerek által 
elkövetett bűntettek emlékezete
Október 19-én délután, Brüsz-

szelben került sor az Európai Par-

lamentben a néppárti frakció által 
szervezett, „Az európai totalitárius 

rendszerek által elkövetett bűn-

tettek emlékezete” című közmeg-
hallgatásra. A rendezvényt a frakció 
az Európai Bizottság azonos című, 
2010-es jelentése, valamint az Eu-

rópai Tanács 2011 júniusában, e 
tárgyban megfogalmazott követ-
keztetései nyomán kezdeményezte, 
megbízott felelősének pedig Sand-

ra Kalniete lett néppárti képviselőt, 
az Európai Történelmek Megbéké-
lése Munkacsoport vezetőjét ne-
vezte ki.

Bevezetőjében Kalniete asszony 
Viviane Reding alapjogi biztos 
2011. augusztus 23-án, az Emlé-
kezet Európai Napján elhangzott 
nyilatkozatát idézte, mely szerint 
minden önkényuralmi rendszer az 
emberi méltóság és az alapjogok 
megtagadásán alapszik. Ezen a na-
pon Európa valamennyi polgárának 
vissza kell emlékeznie a totalitárius 
rezsimek áldozataira, hiszen közös 
európai örökségünk erre kötelez 
bennünket. Ezt követően Kalniete 
asszony annak fontosságát emelte 
ki, hogy az illetékes európai intéz-
mények uniós szintű jogi eszközt 
hozzanak létre a totalitárius rend-
szerek bűntetteinek megtorlására, 
valamint az áldozatok kárpótlására. 

Jerzy Buzek EP-elnök videoüze-
netben üdvözölte a konferencia 
résztvevőit, azt hangsúlyozva, hogy 
bár napjainkra Európa-szerte meg-
szűntek a megfélemlítésre épülő 
önkényuralmi rendszerek, visz-
szatérésük megelőzésének legha-
tékonyabb eszköze az emlékezés, 
valamint a múltban elkövetett rém-
tettek iránti társadalmi tudatosság 
felkeltése.  

A közmeghallgatást Doris Pack 
német néppárti képviselő, az EP 
Kulturális és Oktatási Bizottságának 
(CULT) elnöke nyitotta meg. Be-
szédében elmondotta, hogy a meg-
békélés, mely egy igen bonyolult 
és összetett folyamat, az európai 
egységet munkálja. Ugyanakkor ez 
minden polgár aktív részvételén és 

szerepvállalásán alapszik, leghaté-
konyabb és legfontosabb eszközei 
pedig az oktatás, a jövő nemzedé-
keknek ebben a szellemben való 
nevelése.

Az első ülésszak vezetője, Simon 

Busuttil máltai néppárti képviselő 
azt a kérdést vetette fel, hogy az 
önkényuralmi rendszerek által elkö-
vetett bűntettek elítélésében a je-
lenleg érvényben lévő jogi keretnek 
milyen hiányosságai vannak. A fel-
szólalók, Aristotelis Gavriliadis, az 
Európai Bizottság politikai szakértő-
je, Carlos Closa Montero, a Közpo-
litikai Intézet képviselője, valamint 
Ineta Ziemele, az Európai Emberi 
Jogi Bíróság főbírája a rendelkezés-
re álló uniós szintű jogi eszközöket 
mutatták be, valamint egy új jogi 
eszköz megalkotásának a lehetősé-
gét vizsgálták. 

A második ülésszak azon uniós 
szintű eljárások és módszerek be-
mutatásával foglalkozott, amelyek-
nek célja az európai emlékezet meg-
őrzése és fenntartása oktatási és le-
véltári programok révén. Levezető 
elnöki minőségében Tőkés László 
erdélyi képviselő mindenekelőtt a 
közmeghallgatás kezdeményezé-
sét, személy szerint Sandra Kalnie-
te asszony ebben játszott szerepét 
méltatta. A Bizottság jelentését 
idézve, azt hangsúlyozta, hogy „a 
fájdalmas múlt emlékezete és az el-
követett bűncselekmények tudato-
sítása Európa népeit egymáshoz kö-
zel hozza”. Ezen a téren határozott 
előrelépésként értékelte a magyar 
és lengyel EU-elnökség munkássá-
gát. Magyarország kezdeményezé-
sére az EU igazságügy-miniszterei 
közös állásfoglalásban emlékeztek 
meg a totalitárius rendszerek által 
elkövetett bűncselekmények ál-
dozatairól, míg a lengyel elnökség 
időszakában, 2011. augusztus 23-
án a Varsói Nyilatkozatot tették 
közzé, melyben a kommunizmus 
bűneit ítélik el. További konkrét 
eredményként könyvelte el az Eu-

rópai Emlékezet és Lelkiismeret 

Platformjának 2011. október 14-i 
megalakulását Prágában, a Viseg-
rádi Országok miniszterelnökeinek 

– köztük Orbán Viktor magyar kor-
mányfőnek – a jelenlétében. Ezzel 
együtt meleg szavakkal méltatta a 
Monica Macovei román néppárti 
képviselő által, a megelőző napon 
szervezett példaértékű kiállítást, 
amely fényképek, térképek, leírások 
és tárgyi emlékek révén idézi meg 
azok sorsát és példáját, akik az er-
délyi Máramarossziget szörnyűsé-
ges börtönében a kommunizmus 
áldozataivá váltak, és tanúskodik 
arról a kitartó küzdelemről, amelyet 
a kommunista-ellenes nemzeti erők 
folytattak a zsarnokság ellenében. 
Az időszerűség jegyében Tőkés 
László arról is említést tett, hogy 
az EP-ben szintén október 18-án 
került sor a Balti Államok függet-
lenségének, illetve a szovjet fenn-
hatóság felszámolásának huszadik 
évfordulója alkalmából szervezett 
közmeghallgatásra. Ineta Ziemele 
bírónő beszédére visszautalva, nyo-
matékosan felhívta a fi gyelmet arra, 
hogy Romániában 1989-ben több 
mint ezer áldozata volt a poszt-
kommunista terrornak, azonban a 
tettesek – több, mint száz rendőr-
ségi és katonatiszt – mind a mai na-
pig büntetlenek. Beszédében arra 
is rávilágított, hogy az 1990. júniusi 
„bányászjárások” esetében hasonló 
a helyzet: két évtized alatt sem az el-
követőket nem vonták felelősségre, 
sem a több mint ezer áldozat nem 
részesült semmilyen kártérítésben. 
Dan Voinea főügyész tanúvallo-
mása nyomán Sorin Ilieşiu román 
fi lmrendezőt, emberi jogi aktivistát 
idézte, aki az 1989. decemberi tö-
meggyilkosságokat „posztkommu-

nista genocídiumnak” minősítet-
te, mely megköveteli a megfelelő, 
uniós szintű jogi rendezést. „Adtál 
a Téged félőknek zászlót, melyet 
felemeljenek az igazságért” – idéz-
te Tőkés László a Zsoltárok könyvét 
(60,6), jelképes értelemben Európa 
zászlója alá hívván az igazságkere-
sőket.

Vinko Gorenak szlovén országy-
gyűlési képviselő, a Belügyi, Politi-
kai és Jogi Bizottság elnöke, országa 
levéltárainak a helyzetéről számolt 
be, szikár realizmussal mutatva rá, 

Emlékezzünk!
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hogy a levéltári anyagok sajnálatos 
módon csupán az erre vonatkozó 
2011-es népszavazást követően vál-
tak nyilvánossá és elérhetővé a ku-
tatók és a nagyközönség számára. 

Zofi a Woycicka lengyel tudomá-
nyos kutató, az Európai Történe-

lem Háza projekt szakértői csoport-
jának tagja, a Hans Gert Pöttering 
volt EP-elnök kezdeményezésére 
létrejött nagyszabású terv kivitele-
zésének jelenlegi állapotáról és fej-
leményeiről számolt be.

Szilágyi Zsolt, az Európai Emlé-
kezet és Lelkiismeret Platformjának 
elnökségi tagjaként, hozzászólá-
sában együttműködést ajánlott az 
Európai Történelem Háza által lét-
rehozandó kiállításokhoz, és indít-
ványozta, hogy az Európai Bizottság 
ne csupán a sztálinizmus idejére vo-
natkozó kutatásokat támogassa, ha-
nem a kommunista diktatúra egész 
időszakára terjedjen ki a támoga-
tandó pályázatok köre.

A Marco Scurria olasz néppárti 
képviselő által elnökölt harmadik 
ülésszak, a közmeghallgatás témá-
jához kapcsolódó EU-s pénzforráso-
kat és ezek legmegfelelőbb felhasz-
nálásának lehetőségeit vizsgálta. 
Pavel Tychtl, az Aktív Európai Em-
lékezet Program politikai szakértője 
az Európa a Polgárokért című támo-
gatási alapot mutatta be, míg Dani-

el Herman, a csehországi Totalitá-
rius Rendszereket Vizsgáló Intézet 
igazgatója arról számolt be, hogy 
a Platformhoz tartozó szervezetek 
milyen akadályokba ütköztek az eu-
rópai támogatások megszerzésére 
benyújtott pályázatok során. Igor 

Dzialuk lengyel helyettes igazság-
ügyi államtitkár a kutatások mellett 
az áldozatokkal és az ő leszárma-
zottaikkal való törődés fontosságát 
emelte ki, a magyar EU-elnökség 
idején elfogadott, 2011. júniusi ál-
lásfoglalást is méltatva egyben.

Ha nem teljes az emlékezet, meg-
ismétlődhetnek a szörnyűségek, 
úgy, ahogy az a századforduló ide-
jén a Balkáni Háborúban is történt 
– hangzott el a tanácskozás végső 
tanulságaként. 

Brüsszel, 2011. október 19.

Globális Kerekasztal Budapesten

2011. október 21–22-én ismét 
Budapest adott otthont az évenként 
sorra kerülő Globális Kerekasztal-

nak (Global Round Table). A Schm-

itt Pál államelnök védnöksége alatt 
megtartott konferencia rendre a XXI. 
század nagy kihívásait tűzi napirend-
re. Ebben az évben a kultúrák fenn-

tarthatóságának kérdése képezte 
a Gilbert Fayl elnök által szervezett 
találkozó központi témáját. Bevett 
hagyomány szerint a kerekasztal a 
megelőző estén díszvacsorával kez-
dődik, melyen egy felkért jeles ven-
dég tart előadást a másnapi tanács-
kozások megalapozásaképpen.

Csakúgy, mint tavaly, a megtisz-
telő feladatnak eleget téve idén is 
Tőkés László EP-alelnök tartotta 
a vitaindító főelőadást. Az erdélyi 
képviselő előadásában rámutatott: 
„Nem csupán arról van szó, hogy Eu-
rópa egységének az alapja egy sajá-
tos kultúra, mely antik és keresztény 
gyökerekre nyúlik vissza – sajátos 
kulturális alapokkal ugyanis más ge-
opolitikai térségek is rendelkeznek. 
Európa kultúrájának a sajátosságát 
az adja, hogy ennek a kultúrának az 
egysége – eltérően más kulturális 
földrajzi egységektől, geopolitikai 
régióktól – a közösségi sokféleség 

(diverzitás) egyensúlyára épül. 
Európa olyan kulturális-nyelvi egy-
ségekből épül fel, amelyek a kulturá-
lis pluralizmus és az egymás közötti 
verseny mellett az együvé tartozás 
kereteit is sikeresen ki tudták építe-
ni. A különbözőség és a szolidaritás 
ama egyensúlyát sikerült megte-
remteniük, amely ez ideig semmi-
lyen más civilizációban nem valósult 
meg.” Tőkés László felhívta a fi gyel-
met: „A többiekhez képest Európa 

mégis lemaradni látszik! Ennek oka 
az, hogy kreatív többlete jelenleg 
nem képes ellensúlyozni demog-
ráfi ai visszaesését és a szolidaritás 
keresztény hagyományaira épülő jó-
léti rendszerének gazdasági terheit. 
Kétségtelen, hogy ezekre a válságos 

problémákra Európának megoldást 
kell találnia – a megoldás azonban 
nem lehet az, hogy a globális ver-
senyben veszni hagyja kreativitásá-
nak sajátos adottságait, értékeit és 
kereteit.” Megoldási javaslatként az 
EP erdélyi alelnöke felvetette: a ré-
giók Európájának tehát az eddiginél 
is inkább a sajátosságaikat őrző 

régiók Európájaként, a kultúrahor-
dozó „közösségek közösségeként” 
(„Community of Communities”) kell 
intézményesülnie. A globalizáció 
káros hatásának tulajdoníthatóan 
meggyengülő vagy elenyésző ki-

sebbségi közösségek és kultúrák 
csakis egy ilyen „befogadó Európá-

ban” („inclusive Europe”) nyernének 
esélyt a fennmaradásra és megúju-
lásra – hangsúlyozta Tőkés László. 
Az egyesült Európának ez az új kul-

turális stratégiája lehetne a leg-
megfelelőbb válasz az idei Globális 
Kerekasztal címében feltett kérdésre 
– „a XXI. század legnagyobb kihívá-
sára”– mondta végezetül az EP-al-
elnök. (Tőkés László vitaindítójának 
szövegét mellékeljük.)

A vitaindító után Peter Vale pro-
fesszor, a dél-afrikai Johannesburgi 
Egyetem tanára mondott köszöntőt. 
Ezt követően az egyesült államokbe-
li John Shattuck professzor emelke-
dett szólásra, aki jelenleg a budapes-
ti Közép-Európai Egyetem rektora és 
egyben tanára. Az amerikai profesz-
szor – az asztaltársaságában ülő Tő-
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kés László erdélyi származására utalva – az 1568-as tor-

dai vallásbékéről szóló határozatot hozta fel az európai 
országok számára követendő példáként.

A másnapi konferencián Schöpfl in György EP-képvi-
selő, egyetemi professzor a kultúrák fenntarthatóságá-
nak tágabb összefüggéseit elemző előadásában többek 
között arra hívta fel a fi gyelmet: Európa alapító atyái is 
döntő fontosságúnak tartották azt, hogy a kultúra szol-
gáljon az egységesülő Európa alapjául. Eric Hödl osztrák 
egyetemi tanár a gazdaság és kultúra összefüggéseit 
elemezte, míg a Kolozsvárról érkező Bakk Miklós egye-
temi tanár a szociális rendszerek közötti határmegvonó-
dás vizsgálatának fontosságát emelte ki.

A résztvevők később a fenntarthatóság határait jár-
ták körül, illetve a kisebbségi kultúrák fenntarthatóságát 
vizsgálták meg. A meghívott szakértők mellett Szilá-

gyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács alelnöke 

előadóként rámutatott: a többség felelőssége döntő 
fontosságú, ugyanis a társadalomban létező diverzitást 
gazdagságként és nem lehetséges veszélyforrásként kell 
elfogadni, kezelni. A tragikus délszláv válság összes ren-

dezési terve a hatalommegosztás és az autonómiák át-
fogó rendszerére épül – mondta Szilágyi. Egy stabilitást 
akaró társadalom az autonómiák különböző formáinak 
intézményesítésével biztosíthatja a kisebbségi kultúrák 
fenntarthatóságát, az államot alkotó nemzeti közössé-
gek ugyanis csupán számbéli téren jelentenek kisebb-
séget, egyébként viszont már puszta létezésük által is 
kulturális, gazdasági és szociális felhajtóerőt jelentenek. 
Európa és a világ több részén a konfl iktusokat megelőz-
ni képes területi és kulturális autonómiák léteznek, ami 
irányadó példát jelenthet számunkra – jelentette ki Tő-
kés László kabinetfőnöke.

Az egynapos megbeszélés záró következtetéseit a 
társszervező Konrad Adenauer Alapítvány nevében 
annak budapesti igazgatója, Hans Kaiser foglalta össze. 
A szervezők nevében Ulrik Fayl bejelentette, az elhang-
zott javaslatok alapján összeállított zárókövetkezteté-
seket eljuttatják az Unió vezetőihez, azzal a céllal, hogy 
döntéseik során vegyék fi gyelembe ezeket.

Budapest, 2011. október 22.

Tőkés László Rotterdamba látogatott
A Hollandiai Magyar Szövetség 

(HMSZ) meghívására érkezett Rot-
terdamba Tőkés László, az Európai 
Parlament alelnöke, az Erdélyi Ma-
gyar Nemzeti Tanács elnöke, akinek 
részvételével népes gyülekezet ke-
retében tartottak ökumenikus isten-
tiszteletet az impozáns rotterdami 
Groothandelsgebouw nagytermé-
ben, 2011. október 23-án. 

A jelen lévő hollandiai magyarok 
elsőként Mustó Péter római katoli-
kus és Tüski Márta református lel-
kész igehirdetését hallgatták meg.

A délutáni megemlékezésre 
több mint háromszázan érkeztek. 
A holland, majd a magyar himnusz 
eléneklése után dr. Tánczos Ottó, a 
HMSZ elnöke köszöntötte az egybe-
gyűlteket, név szerint megemlítve 
a díszvendégeket, Tőkés Lászlót, az 
EP erdélyi alelnökét, a két volt hol-
landiai kormányfőt, Jan Pieter Bal-

kenende és Ruud Lubbers profesz-
szorokat, dr. Sümeghy Gyula Ma-
gyarország hollandiai nagykövetét, 
gróf Festetics Dénes tiszteletbeli 
konzult, valamint Alexander De 

Savornin Lohman segédpüspököt, 
a hollandiai Johannita Lovagrend 
képviselőjét. A jelenlévők felállva 
fogadták annak az 1956-os zászló-
nak a behozatalát, amelyet az 56-os 
menekültek annak idején Julianna 
királynőnek ajándékoztak, és ame-
lyet a mai napig a hágai királyi levél-
tárban őriznek. A cserkészek, a ma-

gyar gyermekek és a magyarsághoz 
családilag vagy barátilag kötődő 
holland ifj ak zászlóvivő csapata azt 
jelezte, hogy ők lesznek az örökösei 
és a jövendőbeli képviselői mindan-
nak, amit a harcból kimentett ma-
gyar zászló szimbolizál.

Hollandia 1956 novemberétől 
ötezer magyar menekültet fogadott 
be, illetve még ezreknek biztosí-
totta a továbbjutást egy harmadik 
országba, miután az orosz seregek 
vérbe fojtották a magyar szabadság-
harcot. Hollandia lakosai azonnal 
felismerték, hogy a kommunizmus 
hazugsággátján a magyarok vágtak 
olyan rést, amely világviszonylatban 
igazolta, hogy ezután többé semmi-
lyen erőszak nem állhat útjában a 
nemzetek szabadságvágyának. Jel-
lemző, hogy a tüntető holland pol-

gárok tiltakozása nyomán az amsz-
terdami Sztálin utca nevét nyomban 
Szabadság sugárútra változtatták, 
és országosan megkérdőjelezték a 
baloldali pártok tevékenységének a 
vélt hasznát. Tekintettel arra, hogy 
a magyarok iránti történelmi fogan-
tatású szimpátia elevenen élt a hol-
land nép emlékezetében, az 1956-os 
magyar menekülteket hatalmas sze-
retettel és együttérzéssel fogadták. 
Erről tanúskodtak a teremben je-
lenlévő egykori menekültek is, akik 
Hollandia megbecsült állampolgárai 
közé tartoznak.

A hangszeres zenével, népdalok 
éneklésével, magyar népi táncokkal 
tarkított délutáni ünnepség keret-
ében az éppen 1956-ban született 
Jan Pieter Balkenende volt kormány-
fő hollandul elhangzott beszédéből 

Globális Kerekasztal
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kiemeljük a magyarok iránti elisme-
rését. Szüleitől sokat hallott a meg-
szállt kelet-európai országok népe-
iről, főleg a magyarok küzdelméről, 
mondta, majd hozzátette: mindig 
örömmel köszönti az Európai Par-
lament prominens képviselőjét, Tő-
kés Lászlót, akit húsz évvel ezelőtt, 
1991-ben a szabadságért és az iga-
zságosságért vívott küzdelme miatt 
Geuzenpenning-díjjal tüntettek ki 
Hollandiában.

Angolul mondott köszöntőjében 
Sümeghy Gyula nagykövet a magyar 
felzárkózásról, az eddigi jó kapcsola-
tok ápolásáról és bővítésének szük-
ségességéről beszélt. A nagykövet 
a magyar nép háláját tolmácsolta 
azért, hogy nehéz időkben volt hely 
a menekültek számára a kicsiny és 
sűrűn lakott Hollandiában. 

Tőkés László EP-alelnök zsol-
táridézettel köszöntötte az emléke-
zőket: „Adtál a téged félőknek zász-
lót, melyet felemeljenek az igazsá-
gért. Hogy megszabaduljanak a te 
kedveltjeid: segíts minket jobboddal 
és hallgass meg minket!” A zászló-
bontás mindenkor jel volt az ellen-
állásra olyan helyzetekben, amikor 
az élet védelme érdekében már csak 
ehhez az eszközhöz folyamodhatott 
Istennek a népe, hangzott el beszé-
de elején. Akkor, 1956-ban, ismét 

vérükkel szereztek jogot a szabad 
hazához a magyarok, úgy amint azt 
a német Heinrich Heine vagy a nor-
vég Henrik Ibsen versei fejezték ki az 
1848–49-es szabadságharc letörése 
után. Ibsen látnoki előrejelzése be-
teljesült, a zsarnokság ősalapja vi-
lágszerte megromlani látszik, mára 
pedig bekövetkezett az, hogy ma-
gyarnak lenni végre jó! – mondta az 
erdélyi képviselő.  Majd a francia Al-
bert Camus szavait idézte, aki „A ma-
gyarok vére” című kiadványban a di-
vatos baloldali árral szembeszegül-
ve írja a forradalomról: „Létezik egy 
igazi Európa, mely abban egységes, 
hogy az igazság és a szabadság ne-
vében ellenszegül a zsarnokságnak. 
A magyar szabadságharcosok ezrei 
ma ezért az Európáért halnak meg.” 
Tőkés László felhívta a fi gyelmet 
arra, hogy mind Magyarországon, 
mind a szomszédos országokban 
még mindig nem történt meg az 
igazságtétel, nem is beszélve a jóvá-
tételről. A kommunizmus pere még 
mindig várat magára, és mindaddig 
váratni is fog, ameddig akadályoz-
zák a bűnök kiderítését, jelentette ki 
a Királyhágómellék volt püspöke. 

„A magyarok szárnyaló szabad-
ságvágya meghatotta a világ népeit, 
mára pedig a gyümölcs beérni lát-
szik, de még sok a tennivaló. Gon-

doljunk csak a közelmúltra, amikor 
a magyar forradalom és szabadság-
harc ötvenéves évfordulóján az ak-
kori hatalom veszélyes fellépéssel, 
mintegy kardlapozással verte szét 
az emlékezők seregét Budapesten. 
Nemzetünk a legutóbbi szavazással 
válaszolt az akkori brutalitásra és az 
országos hazudozásra, így akarván 
lemosni a gyalázatot” – mondta Tő-
kés László. Hozzáfűzte: „A magyar 
név ismét szép lett a közelmúltban, 
amikor Orbán Viktor kormánya az 
Európai Unió keretében heroikus 
feladatok megoldását vállalta tisz-
tességgel. Ajándékként tekintsünk 
a magyar állampolgárság alanyi jo-
gon történő megszerezhetéséhez, 
amelynek az értékét felerősíti az, 
hogy erről egy emberöltővel ez-
előtt csak álmodni mertünk, vagyis 
a nemzetnek a határok fölötti újra-
egyesítéséhez.”

Beszéde záró részében Tőkés 
László köszönetet mondott Hol-
landia vezető politikusainak, lako-
sainak és egyházainak a hajdani 
menekültek istápolásáért. Kérte a 
jelenlévőket, hogy ragaszkodjanak 
az Ige üzenetéhez, illetve ahhoz a 
viharvert zászlóhoz, amelyhez annyi 
éltető emlék fűződik.

Rotterdam, 2011. október 25.

Verespatak sorsa itthon, és nem az EP-ben fog eldőlni

Emlékezetes, hogy tavaly má-
jusban az Európai Parlament elsöp-
rő többséggel szavazta meg azt a 
határozatot, mely a ciánalapú bá-

nyászat általános tilalmának elren-
delését indítványozta az Európai 
Bizottságnál. Az Áder János és Tő-

kés László európai képviselők kez-
deményezésére született határozat 
azonban nem bír kötelező erővel a 

Bizottságra, mely azóta sem szerzett 
érvényt az európai törvényhozás 
ajánlásainak.

Tekintettel arra, hogy a veres-

pataki bányaterv révén Románia 

közvetlenül is érintett a ciántechno-
lógiával történő nemesfémbányá-
szat ügyében, és az utóbbi időben 
igencsak kiéleződött a harc a ve-
respataki bánya engedélyezésének 

kérdésében – Tőkés László erdélyi 
képviselőnk személyes találkozót 
kezdeményezett Janez Potočnik 
környezetvédelmi biztossal, azon 
erőfeszítések részeként, melyek a 
rendkívüli katasztrófaveszélyt hor-
dozó arany- és ezüstbánya megnyi-
tását kívánják megakadályozni.

Szerda délután európai képvise-
lőnk Szilágyi Zsolt kabinetfőnök 
társaságában fogadta az európai 
biztost és munkatársát. Tőkés Lász-
ló rövid felvezetőjében a megelő-
zőleg teljességgel előreláthatatlan 
csernobili atom-, tiszai cián- és ko-
lontári vörösiszap-szerencsétlensé-
gek elrettentő példájával érvelt a 
ciánalapú bányászat európai szintű 
betiltása mellett, másfelől a japán 
atomerőmű-katasztrófa nyomán 
született németországi atomerőmű-
tilalom példájának követését aján-
lotta az Európai Bizottság számára. 
Az Ad Astra Egyesület és a Roşia 

Montana Kulturális Alapítvány 

Verespatak

Verespatak



55

dEPutáció

Tibet helyzetéről tárgyaltak Strasbourgban
Az Európai Parlament strasbo-

urgi plenáris ülésén, október 27-én 
sürgősségi eljárásban vitatták meg 
az emberi jogok, a demokrácia és a 
jogállamiság megsértésének kérdé-
sét Tibet esetében. Mint ismeretes, 
idén március óta eddig kilenc budd-
hista szerzetes és egy szerzetesnő 
gyújtotta fel magát a Kína délnyu-
gati részén fekvő Szecsuán tarto-
mányban, ekképpen tiltakozva az 
utóbbi időben egyre fokozódó kínai 
terror és elnyomás ellen.   

Nemzetközi emberi jogi szer-
vezetek tájékoztatásai szerint, a 
drámai cselekedetet végrehajtó 
tibetiek „szűkebb” országuk fel-
szabadítását, valamint az immár 
60 esztendeje Indiába száműzött 
vallási vezetőjük, a Dalai Láma visz-
szatérését követelték. Az Európai 
Unió, az Amerikai Egyesült Államok, 
valamint több emberi jogi szervezet 
is keményen bírálta Kínát amiatt, 
hogy az önégetést túlélő szerze-
teseket azóta is ismeretlen helyen 
őrzik, és megfelelő orvosi ellátást 
sem biztosítanak számukra. Ennél 
aggasztóbb az a fejlemény, misze-
rint Kína szándékos emberölés vád-
jával súlyos börtönbüntetésre ítélt 

három szerzetest, akik – úgymond 
– segédkeztek egyik társuk önfelál-
dozó tettének elkövetésében. 

Amint erről korábban is rendsze-
resen beszámoltunk, Tőkés László 

EP-alelnök, az Emberi Jogi Szakbi-
zottság (DROI) néppárti koordiná-
tora már több ízben is kiállt a tibeti 
identitás, vallás, hagyományok és 
kultúra védelmében. Ebben a szel-
lemben kezdeményezte a csütörtö-
kön napirendre tűzött határozatot 
is, melyet nagy szótöbbséggel sza-
vaztak meg a jelenlévő képviselők.  

Az elfogadott dokumentum ha-
tározottan felszólítja Kínát, hogy 
vessen véget a tibeti közösség ellen 
irányuló terror és elnyomás ural-
mának, illetve tartsa tiszteletben az 
emberi és kisebbségi jogok vonat-
kozásában vállalt nemzetközi köte-
lezettségeit. Tekintettel arra, hogy 
a kínai kormány által 2007-ben el-
fogadott szabályok drámai módon 
korlátozzák a vallási élet mozgás-
terét, és tovább fokozzák annak 
ellenőrzését, a határozat felszólítja 
a kínai kormányt, hogy az Emberi 
Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 
18. cikkének megfelelően összes 
állampolgára számára garantálja a 

vallásszabadságot. Továbbá fel-
szólítja a kínai hatóságokat, hogy 
nyújtsanak részletes tájékoztatást 
annak, a mintegy 300 szerzetesnek 
az állapotáról, akiket 2011 áprilisá-
ban a kirti kolostorból elhurcoltak. 
A tibeti közösség helyzetének javí-
tása érdekében, a dokumentumot 
támogató képviselők az Unió kül-
ügyi és biztonságpolitikai főképvi-
selőjét, Catherine Ashton bárónőt 
ismételten felszólították arra, hogy 
folyamatosan kövesse nyomon az 
emberi jogok helyzetét Kínában, 
és ennek megfelelően a Külügyi 
Szolgálat nyújtson be javaslatokat 
a Parlamentnek a szükséges fellé-
pésekről.  

A képviselők végezetül arra kér-
ték az Unió külügyi és biztonság-
politikai főképviselőjét, valamint az 
Európai Bizottság és az Európai Ta-
nács elnökét, hogy a közel húsz esz-
tendeje tartó EU–Kína emberi jogi 
párbeszéd keretében, annak még 
az idén sorra kerülő, következő ülé-
sén hangsúlyos módon vessék fel az 
emberi jogi kérdéseket.

Strasbourg, 2011. október 27.

által az EP Petíciós Bizottságához be-
nyújtott petíció kapcsán rámutatott 
arra, hogy a romániai közvélemény 
túlnyomó többsége, valamint a civil 
szervezetek sokasága, az egyházak 
és a tudományos világ élesen ellen-
zik a korrupció gyanúját is felvető 
bányavállalkozás tervét – az Unió 
támogatása nélkül azonban nem 
képesek gátat vetni a gátlástalan és 
nyereségvágyó gazdasági és politi-
kai bányalobbi előrenyomulásának.

Szilágyi Zsolt Magyarország, 

Csehország és Németország es-
tetét ajánlotta a biztos fi gyelmébe, 
mely országokban tilos a ciántech-
nológia bányászati alkalmazása. 
Janez Potočnik válaszában föltétlen 
rokonszenvéről biztosította a tár-
sadalmi közügy érdekében elköte-
lezetten kiálló civilszervezeteket és 
állampolgárokat, mindazáltal a leg-
nagyobb sajnálattal tette nyilván-
valóvá, hogy az egyes tagországok 
egymással ütköző érdekei, másfelől 
pedig a tagállami kompetenciák 
elve alapján az Európai Bizottság 

nem képes és nem jogosult arra, 

hogy a bányászati ciántechnoló-

giát általános érvénnyel betiltsa. 
Egyet tehetnek – és ezt fokozato-
san, lépésről-lépésre meg is teszik 
–, hogy az európai bányakiterme-

lés olyan jogi szabályozási rend-

szerét hozzák létre, mely a lehető 
legbiztonságosabbá teszi a bányá-
szatot, illetve minimálisra csökkenti 
a kitermelés veszélyeit és a szeren-
csétlenségek kockázatát.

Mindent egybevetve, Tőkés Lász-
ló EP-alelnök végezetül arra kér-
dezett rá, hogy a jelen viszonyok 
között, odahaza mit is mondhatna 
a Verespatak miatt aggódó és kétsé-
geskedő közvéleménynek. A környe-
zetvédelmi tárca európai biztosának 
válasza tömören a következőkben 
foglalható össze:

 Semmiféle döntés vagy 
közbeavatkozás nem várható az Eu-
rópai Bizottságtól. Verespatak sorsa 
otthon – Romániában – fog eldőlni, 
és kizárólagosan a hazai döntésho-
zók felelősségén múlik.

 Az EU illetékességi kö-
rébe kizárólag az európai szintű 
törvényi szabályozás tartozik – en-
nek életbe léptetése viszont szintén 
kifejezetten a tagországok egyéni 
felelőssége.

 Akárhogyan is történ-
ne, abban biztosak lehetünk – zárta 
szavait a biztos –, hogy az EB illeté-
kes hatóságai az európai direktívák 
betartására szigorúan oda fognak 
fi gyelni.

A várhatóan tovább gyűrűző 
és komoly indulatokat gerjesztő 
verespataki bányaügy következő 
fontos állomásának az EP Petíciós 

Bizottsága küldöttségének 2011. 
november végén esedékes románi-
ai látogatása számít. A továbbiakra 
nézve annak lehetősége is felvető-
dik, hogy jövő év elején a környezet-
védők egyre erősödő tábora a pol-

gári kezdeményezés eszközének 
igénybevételével próbálja elérni a 
ciánalapú bányászat betiltását. 

Strasbourg, 2011. október 25. 

Verespatak
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Tőkés László: Szedjük fel az aknákat egyházunkból!
A Keresztény Demokrata Fórum 

Egyesület, a Jézus Társaság Magyar-
országi Rendtartománya és a Ma-
gyarországi Mindszenty Alapítvány 
közös rendezvényén Tőkés László 
először Szacsvay Imréről, a Kossu-
th-kormány vértanúságot szenve-
dett jegyzőjéről emlékezett meg. 
Emlékeztetett rá, hogy a bihari politi-
kust 1849 október 24-én azért vége-
zték ki, mert aláírta a Függetlenségi 
Nyilatkozatot.

„Október 24-ét említettem, 
de kiegészíthetem a sort október 
6-ával, október 23-ával, sőt, protes-
tánsként október 31-ét, a reformá-
ció napját is idesorolnám. Bátorko-
dom magyar októbernek nevezni e 
hónapot, mint ahogy magyar már-
ciusról is szoktunk beszélni március 
15. vonatkozásában. Bámulatos, 
hogy e két hónap miként illeszke-
dik a természet rendjébe, a kikeletet 
és az enyészetet, a halált és a feltá-
madást jelképezve” – fogalmazott 
az EP alelnöke, aki szerint ebben az 
összefüggésben kell vértanúinkra 
és tanúságtévőinkre is tekintenünk. 
„Nem a halál, nem az enyészet, nem 
a gyász, nem a pusztulás lesújtó tra-
gédiájának lelkületével, hanem in-
kább úgy, ahogy a boldogságmon-
dások fogalmaznak: »Boldogok, akik 
sírnak: mert ők megvigasztaltatnak. 
(...) Boldogok, akik háborúságot 
szenvednek az igazságért: mert övék 
a mennyeknek országa.« Nincs helye 

tehát a sírásnak, gyásznak, sajnálat-
nak, önsajnálkozásnak, mivel vér-
tanúink valamennyien áldottak” – 
folytatta gondolatait Tőkés László. A 
volt református püspök arra is rámu-
tatott, hogy e tanúságtevő hitvallók 
és vértanúk tulajdonképpen Jézus 
Krisztust követték cselekedeteikkel, 
alázatosságukkal és halálukkal is. 

Tőkés László megemlítette, 
hogy erdélyi viszonylatban volt egy 
markáns katolikus, egy jellegzetes 
református és nem kevésbé jelen-
tőségteljes unitárius vonulata is a 
hitvallóknak. Előadásában az 1956-
os forradalmat követő romániai 
megtorlásra utalva, a reformátusok 
közül a magyar bíró által halálra ítélt 
Sass Kálmán érmihályfalvi lelkész és 
dr. Hollós István tanár mártírhalálát 
emelte ki, és megemlítette társuk, 
Balaskó Vilmos lelkész meghurco-
ltatását is. Mások mellett szólt még 
Szoboszlay Aladár pécskai római 
katolikus lelkész kivégzéséről is, akit 
a román állam megdöntésére irány-
uló szervezkedés miatt ugyancsak 
az 1956-os forradalmat követően 
küldtek halálba több társával együtt. 
Az unitáriusok vonatkozásában a 
csaknem nyolcvan súlyos ítélettel 
zárult 1959-es EMISZ-perre is kitért 
Tőkés László, majd beszélt az erdélyi 
magyar felsőoktatás mártírjairól. 
Emlékeztetett Szabédi László köl-
tő sorsára, akit a Babeș és a Bolyai 
egyetemek erőszakos egyesítésekor 

tanúsított magatartása miatt a Secu-
ritate zaklatott, s a beolvasztás ellen 
való tiltakozásként 1959 áprilisában 
vonat elé vetette magát. Néhány 
héttel később az ő példáját követ-
ve lett öngyilkos Csendes Zoltán, a 
megszüntetett egyetem egykori re-
ktora is. „Akiknek ilyen harcosai van-
nak, azok ügye biztosan győzni fog 
és mi ebben a szellemben folytatjuk 
a magyar nyelvű felsőoktatásért 
folytatott küzdelmünket” – hango-
ztatta előadása végén Tőkés László, 
majd a Hitvallók és ügynökök című 
dokumentumfi lmre hivatkozva, 
miszerint „a múlt tisztázása nélkül 
az egyház nem szerezheti vissza a 
társadalom bizalmát”, azzal zárta 
beszédét: „Olyan a mi romániai ma-
gyar egyházunk is, mint a háborúk 
után elaknásított területek, s amed-
dig nem szedjük fel ezeket az akná-
kat, mindig rájuk fogunk lépni. A 
szervezők azt szerették volna, hogy 
a jövőnek szóljon ez a konferencia. 
Hát, igen. Így szóljon a jövőnek, mert 
a múlt a jövő távlatait nyitja meg, és 
a jövendő a múltra épül.”

A rendezvényen előadást tartott 
mások mellett Kiss-Rigó László sze-
ged-csanádi megyés püspök, Orosz 

Atanáz, a Miskolci Görög Katolikus 
Exarchátus püspöke és Gáncs Péter, 
a Magyarországi Evangélikus Egyház 
püspöke is.

Budapest, 2011. október 28.

„Képesek vagyunk megásni a saját sírunkat”
A Debreceni Agrár-felsőoktatá-

sért Emlékérmet vehette át 2011. 
október 29-én Tőkés László, az Euró-
pai Parlament (EP) alelnöke, a Partiu-
mi Keresztény Egyetem (PKE) elnöke 
prof. dr. Nagy Jánostól, a Debreceni 
Egyetem Agrár- és Gazdálkodástu-
dományok Centruma (AGTC) elnöké-
től. Az emlékérem azoknak a magán 
és jogi személyeknek adományoz-
ható, akik egyebek mellett jelentős 
mértékben elősegítették a debrece-
ni agrár-felsőoktatás fejlesztését, az 
oktatás, kutatás feltételeinek és tar-
talmi színvonalának emelését. Mint 
ismert, a PKE és a Debreceni Egye-
tem közti stratégiai partnerség már 
hosszú esztendők óta elkezdődött.

A kitüntetést azon a konferenci-
án adták át, amelyet az AGTC a ma-
gyar-román határmenti kapcsolatok 
témájában szervezett, s amelyen 
Tőkés László Határon átnyúló prog-
ramok, eredmények, perspektívák 
az Európai Unióban címmel tartott 
előadást.

Az EP alelnöke bevezetőjében 
megemlítette, hogy szerinte ki-
emelt szerep hárul a határmenti 
közösségekre: kihasználni a jelenle-
gi román-magyar határ két oldalán 
található régiók – Temesköz–Arad 
– Békés–Csongrád, Bihar – Hajdú-
Bihar, Szatmár – Szabolcs-Szatmár 
– vonzáskörzeteinek összeolvadásá-
ból, a stratégiai fejlesztések harmo-

nikus összeillesztéséből származó 
lehetőségeket. „Ezekben a határo-
kon átívelő eurorégiókban nemcsak 
az etnikai arányok rendeződnek át 
számunkra pozitív módon, hanem a 
gazdasági-infrastrukturális fejleszté-
si lehetőségek és az életminőség ja-
vulása is a szülőföldön boldogulást 
erősíti, ha az uniós forrásokat oko-
san használják fel” – hangsúlyozta 
Tőkés László megjegyezve, hogy az 
EP magyar képviselői összehangolt 
fejlesztésközpontú nemzetstratégia 
alapján egységesen állhatnak ki a 
nemzeti érdekek mellett.

Mint mondta, a szoros együtt-
működésre nem csupán a nemzeti 
együvétartozás kötelez, hanem a 

Megemlékezés
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különböző környezetvédelmi kihí-
vások is, mint például a tiszai cián-
szennyezés, a verespataki ciántech-
nológiás megaberuházás, vagy az, 
amire éppen az elmúlt napokban 
“duplázott rá” Borbély László buka-
resti környezetvédelmi miniszter, 
amikor bejelentette, hogy év végig 
megkaphatja a környezetvédelmi 
engedélyt a másik szintén cianidos 
technológiát alkalmazó, Felsőcser-
tésen tervezett bányaberuházás is. 
Miután az Európai Bizottság nem 
jogosult arra, hogy a bányászati ci-
ántechnológiát általános érvénnyel 
betiltsa és csak arra képes, hogy a 
bányászat biztonságossá tételét sza-
bályozza, „nem lehetnek kétségeink: 
a tagállamok rövid távú gazdasági 
érdekei a mai napig felülírják a mak-
roregionális érdekeket, az európai 
értékeket – mi magunk képesek va-
gyunk megásni a saját sírunkat. Elég 
nehéz erdélyi magyar EP-képviselő-
ként ezt a szégyent lenyelni az Euró-
pai Parlamentben.”

A Partiumról szólva, Tőkés László 
a Magyar Tudományos Akadémia 
egyik háttértanulmányára hivat-
kozva beszélt arról is, hogy a két 
világháborút lezáró békeszerződé-
sek legsúlyosabb következményei 
között mindenképpen ki kell emelni 
a tényt, miszerint az új határok már 
évszázadok óta szerves egység-
ként működő régiókat vágtak több 
részre, ahol a korábban jól működő 
munkamegosztás az új keretek kö-
zött lehetetlenné vált, mert a koráb-
bi térségi központok jelentős része 
a határok túloldalára került, elzárva 
a falvakat korábbi biztos felvevő-
piacaiktól. A gazdasági (és egyéb) 
traumát tovább mélyítette, hogy a 

városhiányossá váló térségek a köz-
pont közeli helyzetükből hirtelen 
periférikus fekvésű, féloldalas vagy 
csonka infrastruktúrájú, egyre in-
kább elmaradott térségekké váltak.

Az EP alelnöke megemlítette a 
2001-es magyarországi, illetve a 
2002-es romániai népszámlálások 
adatait, amelyek alapján a teljes 
határmenti térségben a népesség 
56%-a magyarnak, 39%-a pedig ro-
mánnak vallotta magát, a roma né-
pesség aránya pedig meghaladja a 
3 százalékot. Ugyanakkor a magyar 
nemzetiségű lakosok aránya a ro-
mán oldalon lényegesen meghalad-
ja a magyar oldalon élő román nem-
zetiségű lakosok arányát, akik kö-
zött szerbek, szlovákok és németek 
is előfordulnak a térségben, s akik 
ugyancsak fontos szerepet játsza-
nak a különleges soknemzetiségű 
környezet megőrzésében. „Levon-
hatjuk a következtetést: egymásra 
vagyunk ítélve, ugyanakkor van ke-
resnivalónk nemzeti szempontból 
is” – mondta Tőkés László.

A politikus ezt követően arról 
beszélt, az EU-ban előírásként fogal-
mazódott meg, hogy a 2007–2013-
as pénzügyi időszakban az Európai 
Kohéziós Politika és a Strukturális 
Alapok keretébe tartozó progra-
moknak integrálniuk kell a globális 
és összeurópai célokat, valamint 
a prioritásokat. (Például a globális 
versenyképességet, a fenntartható 
fejlődést vagy az éghajlatváltozás 
elleni küzdelmet.) „Mivel azonban 
Európa mi magunk vagyunk, mi tölt-
jük meg konkrét tartalommal is e 
projekteket. Ha azonban hozzá nem 
értő “szakértők” kezébe kerül az irá-
nyítás, a támogatások könnyen célt 

téveszthetnek, így pedig egyenesen 
nevetségessé tehetjük magunkat – 
a korrupcióról nem is beszélve. Pél-
dául sajtóbotrány lett abból, hogy 
európai uniós támogatásból közös 
honlapot hozott létre Nagyvárad, il-
letve Bihar megye és a szomszédos 
Hajdú-Bihar önkormányzata, ame-
lyen a két megye turisztikai látvá-
nyosságait sorolják fel. A honlapon 
és a népszerűsítő kiadványokban 
azonban következetesen románul, 
Bihor néven említették Bihar me-
gyét. Ez is azt támasztja alá, hogy ha 
mi magunk nem becsüljük meg sa-
ját örökségünket, ha nem vagyunk 
igényesek, akkor a mi munkánkat a 
brüsszeli technokraták helyettünk 
nem fogják elvégezni” – fi gyelmez-
tetett Tőkés László, s fontos szerepet 
tulajdonított az egyetemek közötti, 
illetve az egyetemek és vállalkozá-
sok közötti együttműködés erősíté-
sének, mert szerinte ennek szintje 
jelenleg igen korlátozott, s az ilyen 
jellegű együttműködés erősítése 
fontos szerepet játszhat a térség ver-
senyképességének erősítésében.

Megemlítve a Magyarország-Ro-
mánia Határon Átnyúló Együttmű-
ködési Program célkitűzéseit, vagyis 
a közlekedési és információs infrast-
ruktúra, a természetvédelem és a kö-
zös üzleti infrastruktúra fejlesztését, 
valamint a munkaerőpiaci és oktatá-
si területeken, a kutatás-fejlesztés-
ben és innovációban, az egészség-
ügyben, a közös kockázatok meg-
előzésében folytatott együttműkö-
dést, Tőkés László elmondta még, 
többnyire önkormányzatainkon, az 
önkormányzati szakembereinken, a 
tudományos és civil szférán áll, mi 
valósul meg e nemes célkitűzések-
ből. E szereplőket azonban, akiknek 
„éppen ezért nagy a felelősségük”, 
engedni kell, hogy illetékességük-
nek megfelelő módon labdába rúg-
janak, s „a túlzott adminisztrációval, 
vagy az eurobürokráciával nem sza-
bad elbátortalanítani a pályázástól”.

Az EP alelnöke előadása végén 
kifejtette, hogy határmenti politi-
kánkban és terveinkben a partner-
ség kellene, hogy a kulcsszó legyen. 
„Partnerség egyetemeinkkel, tudo-
mányos műhelyeinkkel, partnerség 
a civil szférával, a történelmi egyhá-
zainkkal.”

Debrecen, 2011. október 29.

Emlékérem
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Zárult a Jubileumi Rákóczi Évek rendezvénysorozat

A Rákóczi-szabadságharc (1703–
1711) három százados évforduló-
ja alkalmából nyolc évvel ezelőtt 
Tőkés László, akkori királyhágó-
melléki püspök kezdeményezésé-
re hirdette meg az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács a Jubileumi Rákó-

czi Évek (2003–2011) elnevezésű 
rendezvénysorozatot. A szabadság-
harc hőseinek emléke előtt tisztel-
gő jubileumi időszak zárásaképpen 
2011. október 30-án, a vasárnap 
délelőtt istentisztelettel egybekö-
tött ünnepségre került sor a nagy-
várad-újvárosi református temp-
lomban. Igét hirdetett Tőkés László 
várad-olaszi lelkipásztor, az Európai 
Parlament alelnöke. 

„Istennek kell inkább engedni, 
hogynem az embereknek” – hang-
zott el az Apostolok Cselekedete-
iről szóló bibliai könyvből vett ige 
alapján (5,29) a prédikáció központi 
gondolata. A Reformáció emléknap-
járól való megemlékezés jegyében 
a Jubileumi Rákóczi Évek záróese-
ményeként hirdettük meg a mai 
napot – kezdte igehirdetését Tőkés 
László, majd hozzáfűzte, hogy a két 
évforduló között csak látszólagos 
ellentmondás van. A római katoli-
kus hiten lévő erdélyi fejedelem ne-
vével fémjelzett szabadságharc és a 
reformáció kezdetének évfordulója 
közötti ellentét feloldódik II. Rá-

kóczi Ferenc életében és hitében, 
valamint az Isten igéjében, fogal-
mazott a lelkipásztor. Az idézett 
igeszakaszból az Isten akarata iránti 
föltétlen engedelmesség olvasható 
ki. Ez a magatartás jellemezte egy-
kor a szabadságharc vezetőjét, mint 

ahogy az 1956-os forradalom és sza-
badságharc hőseit vagy Szacsvay 
Imre 1848–49-es vértanút is, akik-
re ebben a hónapban – a „Magyar 
Október” idején – emlékeztünk. 
Az igehirdető kifejtette: azokban a 
kritikus élethelyzetekben, amikor 
kihívások elé sodor bennünket az 
élet, és nem tudjuk, kire hallgas-
sunk, az Ige ad választ, azáltal, hogy 
a legfőbb isteni értékek, az igazság 
és a szabadság iránti hűségre biz-
tat bennünket. II. Rákóczi Ferenc, 
amikor a szabadságharc élére állt, 
a lelkiismeretére hallgatott: nem a 
körülmények kényszerítő erejének, 
hanem Istennek engedett. Közel 
ötszáz esztendővel ezelőtt ugyan-
ezt tette Luther Márton, amikor a 
birodalmi gyűlés előtt rendíthetet-
len hittel állott ki meggyőződése 

mellett: „Itt állok, másként nem te-
hetek”. 

Istentisztelet és úrvacsoraosz-
tás után Mostis Gergő, a Partiumi 
Magyar Művelődési Céh igazgatója 
köszöntötte a megjelenteket, majd 
Sándor Lajos várad-újvárosi lelki-
pásztor olvasott fel részleteket Rá-
kóczi Ferenc Vallomásaiból. Tamás 

Edit, a Magyar Nemzeti Múzeum 
Rákóczi Múzeumának igazgatója 
Gondolatok a Rákóczi-szabadság 
300. évfordulóján címmel tartott 
előadást. A történész arra hívta fel 
a fi gyelmet, hogy fontos tényezők 
merülnek feledésbe a Rákóczi-csa-
lád, illetve II. Rákóczi Ferenc törté-
nelmi szerepét illetően. Végezetül 
Dukrét Géza, a Partiumi és Bánsági 
Műemlékvédő és Emlékhely Társa-
ság elnöke ismertette a nyolcéves 
keretprogram főbb eseményeit. 
Megtudhattuk, hogy a Jubileumi 
Rákóczi Évek keretében 11 tudo-
mányos ülést, illetve 60 történelmi 
előadást tartottak, hét kirándulást 
szerveztek, emléktáblát és kopjafát 
is állítottak, továbbá négy kötetet 
jelentettek meg. A megemlékezés 
végén Tőkés László mondott köszö-
netet mindazoknak, akik szerepet 
vállaltak a program megvalósításá-
ban, majd a Himnusz eléneklésével 
zárult az ünnepély. 

2011. október 30.

Rákóczi Évek
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Ez történt Strasbourgban, októberben  
A jövő évi uniós költségvetés és a válságkezelő uniós 

csúcs volt a fő téma az október 24–27-i plenáris ülésen 
Strasbourgban. Kiderült az is, hogy az arab tavasz akti-
vistái kapják idén a Szaharov-díjat. Összefoglaló.

Szigorúbb büntetés

Szigorúbban bünteti az EU a gyermekpornót és a 
gyermekek szexuális bántalmazását. A Parlament által 
csütörtökön megszavazott új szabályok értelmében a 
tagállamoknak el kell távolítaniuk a területükön mű-
ködtetett, gyermekpornográfi át tartalmazó honlapo-
kat. Felmérések szerint az európai gyermekek 10-20%-a 
válik molesztálás áldozatává.

A maffi  aszervezetek felszámolása a cél

Az EP szerint határozottabban kell fellépni a maffi  a-
szervezetekkel szemben, és meg kell akadályozni, hogy 
a hozzájuk kapcsolódó társaságok részt vegyenek a 
közbeszerzéseken – áll az egyik elfogadott Állásfogla-
lásban.

A fogyatékkal élők védelmében

Európában 80 millió fogyatékkal élő ember él, de 
csak alig harmaduknak van munkája. Ha jobban si-
kerülne integrálni őket a munkaerőpiacra, a pozitív 
társadalmi hatások mellett a gazdasági előnyök sem 
maradnának el. Kósa Ádám néppárti képviselő idevágó 
parlamenti jelentését nagy többséggel szavazták meg 
a képviselők.

Munka határok nélkül

Az Európai Parlament Állásfoglalása szerint az uni-
ós tagállamoknak 2011 végéig fel kellene oldaniuk a 
Bulgáriával és Romániával szembeni munkaerő-piaci 
korlátozásaikat.

2012. évi uniós költségvetés

A képviselők szerint a gazdasági növekedést, a 
foglalkoztatást és az innovációt kell ösztönözni. Az EP 
elutasítja, hogy a tagállamok reálértéken nem növelnék 

az uniós költségvetést. A végső számokról november 
elején kezdődnek a tárgyalások.

Válságkezelés

A képviselők üdvözölték a péntek hajnalban véget 
ért uniós csúcs eredményeit (emlékeztetőül: 50% elen-
gedése Görögország államadósságából, az eurómentő-
alap 1000 milliárd euróra történő bővítése, a bankok 
feltőkésítése), de fi gyelmeztettek arra, hogy még sok 
feladat vár Európára a válságból való kilábaláshoz.

Arab tavasz

Az EP az arab tavasz öt kiemelkedő személyiségének 
ítélte oda a 2011-es Szaharov-díjat. A Parlament ezzel is 
el szeretné ismerni és támogatni kívánja a szabadságért 
és az emberi jogokért vívott küzdelmüket.

Timosenko-ügy

Az EU-ukrán szabadkereskedelmi egyezményt is 
veszélyeztetheti Julija Timosenko korábbi ukrán mi-
niszterelnök elítélése, amelyet a képviselők az emberi 
jogok megsértésének és a bírói hatalommal való vissza-
élésnek tekintenek. Az erről szóló Állásfoglalást csütör-
tökön szavazták meg a képviselők.

Antibiotikumok

Szigorúbban kell ellenőrizni az antibiotikumok hasz-
nálatát, mivel az egyre ellenállóbbá váló, legyőzhetet-
len baktériumok évente 25 ezer ember életét követelik 
és másfél milliárd eurós pluszkiadást okoznak – áll az 
erről szóló, csütörtökön elfogadott Állásfoglalásban.

Menedékkérők helyzete

A Parlament szerint azoknak a menedékkérőknek, 
akik nem számítanak menekültnek, de az életüket 
veszélyeztetné, ha visszaküldenék őket hazájukba, a 
menekültekkel megegyező jogokat kell biztosítani a 
munkavállalás, oktatás és egészségügyi ellátás terén az 
EU-ban.

Október
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Nemzetközi Orgonafesztivál Nagyváradon

Tőkés László EP-alelnök védnök-
sége alatt immár negyedik alkalom-
mal került megrendezésre a Nagy-
váradi Nemzetközi Orgonafesztivál, 
ezúttal új helyszínen, a nagyvárad-
szöllősi római katolikus templom-
ban. A 2011-es, nemzetközi Liszt Évre 
való tekintettel, az idei koncertek a 
magyar romantikus zeneszerzőóriás 
orgonaműveire fókuszáltak. 2011. 
szeptember 27. és október 25. között 
öt nemzetközi hírű orgonaművész 
(Szathmáry Zsigmond Freiburgból, 
Varga Petra Budapestről, Heribert 
Metzger Salzburgból, Ursula Philip-
pi Nagyszebenből, valamint Kristófi  
János Nagyváradról) játékában gyö-
nyörködhettek a fesztivál látogatói. 
Több nagyváradi bemutató is el-
hangzott: Richard Hol fantáziája Mo-
zart Varázsfuvola című operájának 
témáira, Liszt Sposalizio című zon-

goraműve E. H. Lemare átiratában, 
A. G. Ritter a-moll szonátája, A. Guil-
mant fantáziája a Mit Isten tészen, jól 
van téve kezdetű korálra, J. Langlais 
nagyszombati inkantációja, végül 
Liszt legnagyobb szabású orgona-
műve, a  Fantázia és fúga az  Ad nos 
ad salutarem undam  korálra, Mey-
erbeer: A próféta című operájából. 

Szathmáry Zsigmond a Frei-
burgi Állami Zeneművészeti Fő-
iskola professzoraként vonult 
nyugdíjba.  A fesztivál kezdőkon-
certjén olyan élményt nyújtott 
előadásával, amely méltó kezde-
tet jelentett a sorozat számára.

Varga Petra immár második alka-
lommal kápráztatta el a nagyváradi 
közönséget (először 2007 pünkösd-
jén, a rogériuszi református temp-
lomban) a művek átélt, kifi nomult, 
a legapróbb részletekig kidolgozott, 

érzékeny tolmácsolásával. Műsor-
választása az október 6-i Nemzeti 
Gyászünnephez kapcsolódott, zöm-
ében gyászzenéket hallhattunk. 

Heribert Metzger, a salzburgi 
Dóm orgonistája, és a Mozarteum 
tanszékvezető professzora elő-
ször koncertezett Kelet-Európá-
ban. Nagy megtiszteltetés volt a 
nagyváradi meghívás elfogadása, 
melyben szerepet kapott a város 
zenei múltja is, Michael Haydn és 
Carl Dittersdorf révén. Lenyűgöző 
játékát a közönség vastapssal ju-
talmazta, amit a művész egy ferge-
teges improvizációval hálált meg 
(Itt jelen vagyon az Istennek fi a). 

Ursula Philippi, a kolozsvári Ghe-
orghe Dima Zeneakadémia tanszék-
vezető professzora, a szebeni evan-
gélikus templom orgonistája évfor-
dulós zeneszerzők műveit választot-
ta, melyeket hiteles módon, a tőle 
megszokott profi zmussal adott elő.

Kristófi  János zárta a sorozatot 
Liszt-művekkel. A kétszáz éve szü-
letett zeneszerző kisebb lélegzetű 
műveivel vezette be a komponista 
első, egyben legnagyobb szabású 
orgonaművét, mely szintén első al-
kalommal szólalt meg városunkban.

Említést érdemel, hogy a koncert-
sorozat állandó hallgatói közé tarto-
zott egy szatmárnémeti műkedvelő 
csoport, melynek tagjai vállalták az 
utazás fáradalmait is az eseményso-
rozaton való részvétel érdekében.     

Nagyvárad, 2011. október 26.

Jövőbe tekintő múltidézés:  Szacsvay Imre-emléknap
Tőkés László, az Európai Parla-

ment alelnöke és Lezsák Sándor, a 
magyar Országgyűlés alelnöke volt 
a fővédnöke a Szacsvay Imre-emlék-
napnak, amelyet 2011. október 24-
én a budapesti Fiumei úti Nemzeti 
Sírkertben és a magyar Parlament-
ben szervezett meg az Országgyűlés 
jegyzői kara az egykori bihari politi-
kus emlékére. 

Szacsvay Imre halálának 162. év-
fordulóján a politikus és társainak 
síremlékénél tartott megemléke-
zésen a 2000-ben alapított és idén 
újraszerveződött Szacsvay Emlék-
bizottság ideiglenes kuratóriuma 

is részt vett. „Magyar októberként” 
említve az 1848-1849-es, valamint 
az 1956-os szabadságharcok és for-
radalmak emléknapjait, Tőkés László 
úgy fogalmazott: „talán csak az 56-
ot követő megtorláshoz fogható a 
Haynau táborszernagy által elköve-
tett vérengzések mértéke. ”

Az EP-alelnök azt is elmondta, 
„Szacsvay Imre olyan időben vált 
a szabadságharc központi alakjá-
vá, amikor Pestről Debrecenbe és 
Nagyváradra helyeződött át a sza-
badságharc súlypontja. Ma mégis 
ott tartunk, hogy Várad magyarsága 
puszta létéért harcol és védekezik, 

ami a vértelen népirtás, betelepítési 
és asszimilációs politika következ-
ménye.”

A Szacsvay Imre-emléknap az 
Országgyűlésben folytatódott, ahol 
a plenáris ülés kezdetekor Lezsák 
Sándor is megemlékezett az egy-
kori jegyző haláláról, valamint arról, 
hogy vele együtt végezték ki 1849. 
október 24-én Perényi Zsigmond 
bárót. Az Országgyűlés alelnöke ezt 
követően a díszpáholyban köszön-
tötte a nagyváradi küldöttséget és 
Tőkés László EP-alelnököt.

Budapest, 2011. október 25.

Liszt-év


