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Intézményesített párbeszéd az EP és a történelmi egyházak között

2012. január 10-én, brüsszeli 
rendkívüli ülésén tárgyalta és fo-
gadta el az Európai Parlament 

Elnöksége Tőkés László alelnök 
jelentését az európai-egyházi pár-
beszédről. Amint az közismert, a 
2009 decemberében hatályba lé-
pett Lisszaboni Szerződés 17. 

szakasza az Unió intézményei szá-
mára kötelező módon előírja, hogy 
folytassanak párbeszédet az egy-
házakkal és vallási közösségekkel, 
valamint a világnézeti és szekuláris 
szervezetekkel. Ennek a rendelke-
zésnek a gyakorlati alkalmazására 
nyert megbízatást erdélyi képvise-
lőnk, a testület egyházi kapcsolato-
kért felelős alelnökeként.

Amint azt előterjesztésében 
Tőkés László is elmondta, másfél 
évre terjedő tisztsége igen inten-
zív időszakában számos találkozón, 
konzultáción és konferencián vett 
részt, melyek az uniós szerződés 
17. szakasza életbe léptetésének 
az útját voltak hivatottak egyen-
getni. Ezeken túlmenően, mintegy 
az intézményes párbeszéd nyitá-
nyaként, 2011. május 30-án, Jer-

zy Buzek elnök védnökségével 
és részvételével került sor arra a 
reprezentatív jellegű európai par-
lamenti-egyházi közmeghallgatás-
ra, melyet kifejezetten a nevezett 
törvényhely gyakorlati alkalmazása 
tárgyában szerveztek. Ezzel párhu-
zamosan és a beinduló dialógus 
folytatásaképpen 2011. november 
30-án tartották meg azt, a második 
közmeghallgatást, melyen az egy-
házon kívüli, szekuláris és huma-
nista szervezetek vezető képviselői 
adták elő a párbeszéd intézménye-
sítésére vonatkozó elképzeléseiket 
és javaslataikat. Első olvasatban 
az elnökség ugyanazon nap dél-
utánján hallgatta meg Tőkés László 
gyorsjelentését, megbízatást adva 
arra, hogy a testület mandátumá-
nak lejárta előtt annak végleges 
formáját is terjessze elő.

Előterjesztése bevezetésekép-
pen Tőkés László püspöki szolgá-
latának részét képező ökumenikus 
egyházi tevékenységére vissza-
utalva attól óvott, nehogy az euró-
pai-egyházi párbeszéd a formális 
protokollarizmusban és az üres frá-

zisok kölcsönös hangoztatásában 
merüljön ki. Rámutatott, hogy az 
Európai Bizottság jóvoltából már 
a Lisszaboni Szerződést megelő-
ző időszakban egyházi-európai 
csúcstalálkozók évenkénti meg-
rendezésével kezdődött el a pár-
beszéd, a folytatásban és a mostani 
előrelépés vonatkozásában pedig 
különösképpen fontos volt Hans 

Gert Pöttering előző és Jerzy Bu-
zek mostani elnök támogatása, 
valamint ez ügyben illetékes elő-
dei, Mario Mauro és Schmitt Pál 

alelnökök elkötelezettsége. Erdé-
lyi EP-képviselőnk hangsúlyozta, 
hogy a létrejövő „nyílt, átlátható és 
rendszeres” párbeszéd csak abban 
az esetben lehet érdemleges és ha-
tékony, amennyiben olyan konkrét 
kérdésekben lesz képes az egyhá-
zak és az egyházon kívüliek együtt-
működését megszerezni, mint 
amilyenek: a szociális problémák 
megoldása, a hátrányos helyze-
tű emberek és társadalmi rétegek 
megsegítése, a kisebbségi közössé-
gek és a migránsok befogadása stb. 

Az előterjesztést követő, kiadós 
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vita rendjén érdemben szóltak hoz-
zá Durant, Wieland, Vidal-Quad-

ras, Kratsa-Tsagarapoulou, Podi-

mata, Wallis és Martinez alelnökök. 

Ez utóbbi, a spanyolországi Miguel 

Angel Martinez szocialista alelnök 
is teljes egyetértését és elismeré-
sét fejezte ki a beterjesztett szöveg 
iránt.  Isabelle Durant, a zöld frakció 
alelnöke szintén megköszönte kol-
légája munkáját, majd azt javasolta, 
hogy az új büró döntsön azokról az 

elvekről és feltételekről, amelyek 
alapján a párbeszédre meghívandó 
partnereket kiválasztják. Az ülést ve-
zető Jerzy Buzek, ehhez hozzátette, 
hogy mind az egyházi vezetők, mind 
pedig a szekuláris szervezetek meg-
hívása terén létezik egy, a további-
akban is jól használható, precedens-
értékű gyakorlat, mindazonáltal a 
kiegészítő javaslattal ő is egyetért. 
Ezek után a Büró tagjai egyhangúan 
elfogadták a Tőkés-jelentést.

A januári végszavazás egy hosz-
szú előkészítő folyamatnak tett 
pontot a végére. A jelentés legfőbb 
eredménye az, hogy az európai 
egyházak végre megtalálhatják az 
őket megillető társadalmi helyü-
ket az uniós intézmények rendsze-
rében, továbbá pedig a konkrét 
EU-s politikákról szóló párbeszéd 
előtt is megnyílik a lehetőség.

Brüsszel, 2012. január 11.

J E L E N T É S
 
A Lisszaboni Szerződés 17. cikkének az Európai 

Parlament általi végrehajtása
ÖSSZEFOGLALÁS

 1. A Lisszaboni Szerződés 17. cikkén alapuló pár-
beszédnek nyíltnak, átláthatónak és rendszeresnek, 
kiegyensúlyozottnak és jól strukturáltnak kell lennie.

2. A Szerződéssel összhangban egyaránt tiszte-
letben kell tartani a párbeszéd vallási és világnéze-
ti résztvevői közötti, illetve az egyes ágakon belüli 
résztvevők közötti egyensúlyt.

3. A párbeszédnek konkrét európai uniós politi-
kákra kell összpontosítania. A párbeszéd során tár-
gyalandó kérdéseket a párbeszédben részt vevő sze-
replőkkel tanácskozva kell meghatározni.

4. A párbeszédben részt vevő felekkel tartott 
rendszeres és nyitott ülésekbe a megvitatandó kér-
dés függvényében be kell vonni az Európai Parla-
ment más szerveit is.

5. A párbeszéd következetes irányítása érdeké-
ben a Parlamentnek a külső szervezetek számára 
jól látható kapcsolati felületet kell fenntartania, és 
rendelkeznie kell a folyamatot támogató igazgatási 
erőforrásokkal.

 Javasolt intézkedések:

az eddigi gyakorlatot folytatva, továbbra is kerül-
jön kinevezésre egy, a párbeszédért felelős Büró-tag;

a párbeszédben részt vevő felekkel való rendsze-
res, nyilvános szemináriumok szervezését folytatni 
kell;

az Elnökség részére éves jelentést kell készíteni a 
párbeszéd folyamatáról;

a Parlament szolgálatainak gondoskodniuk kell a 
párbeszéd rendszeres és jól strukturált megszerve-
zéséről és irányításáról.

  A. ELŐZMÉNYEK:

 Az Elnökség 2011. november 30-i ülésén tudo-
másul vette TŐKÉS LÁSZLÓ alelnök arra irányuló 
kérését, hogy az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés egyházakkal és vallási szervezetekkel, va-
lamint világnézeti szervezetekkel fenntartott struk-
turált párbeszédre vonatkozó 17. cikkének az Eu-
rópai Parlament által történő végrehajtásáról szóló 
végleges jelentés szerepeljen egy későbbi elnökségi 
ülés napirendjén.

 A Lisszaboni Szerződés preambuluma ki-

mondja:

„Ösztönzést merítve Európa kulturális, vallási és 
humanista örökségéből, amelyből az ember sért-
hetetlen és elidegeníthetetlen jogai, a szabadság, a 
demokrácia, az egyenlőség, valamint a jogállamiság 
egyetemes értékei kibontakoztak”.

 Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 

17. cikke megállapítja:

 1. „Az Unió tiszteletben tartja és nem sérti az egy-
házak és vallási szervezetek vagy közösségek nem-
zeti jog szerinti jogállását a tagállamokban.

2. Az Unió ugyanígy tiszteletben tartja a világné-
zeti szervezetek nemzeti jog szerinti jogállását.

3. Elismerve identitásukat és különleges hozzájá-
rulásukat, az Unió nyílt, átlátható és rendszeres pár-
beszédet tart fenn ezekkel az egyházakkal és szer-
vezetekkel.”  A párbeszéd e formájához az EUMSZ 
17. cikke szolgáltatott jogalapot. Míg e cikk első két 
bekezdése az egyházak és vallási szervezetek vagy 
közösségek, illetve a hasonló státuszt élvező világ-
nézeti szervezetek nemzeti jog szerinti különleges 
jogállását védi, a (3) bekezdés arra kötelezi az eu-
rópai uniós intézményeket, hogy nyílt, átlátható és 
rendszeres párbeszédet tartsanak fenn ezekkel az 
egyházakkal és szervezetekkel.

  A párbeszéd nem önmagában vett cél, hanem 
eszköz arra, hogy ezek a szervezetek hozzájárulhas-
sanak az európai politikához. 

A Lisszaboni Szerződés végrehajtásának része-
ként az Európai Parlament 2011. május 30-án indí-
totta el saját strukturált párbeszédét egy nyilvános 
meghallgatással, amelyen egyházi és vallási vezetők 
vettek részt, a házigazda szerepét pedig Jerzy Buzek 
elnök és Tőkés László alelnök töltötte be. Novem-
ber 30-án a Parlament a világnézeti szervezetekkel 
folytatott hasonló megbeszélésnek adott helyet. 
Mindkét találkozó célja a 17. cikkben megnevezett 
párbeszéd résztvevőivel folytatott konzultáció volt, 
kiderítendő, hogy szerintük hogyan kellene a Parla-
mentnek végrehajtania a Szerződés említett cikkét. 
Buzek elnök minden esetben öttagú, különféle néze- 
teket képviselő panelt kért fel, hogy tartsanak rövid 
ismertetőt. Ezt követően vitára került sor a Tőkés al-
elnök vezetésével zajló nyilvános üléseken.

Dialógus
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 B. A Parlament által szervezett két konzultáci-

ós meghallgatás összefoglalása:

 I. 2011. május 30.: Nyilvános meghallgatás az 
egyházi és vallási szervezetek képviselőivel

 A találkozó során a panel tagjai vagy a hallgató-
ság által tett javaslatok:

 1. Az egyházakat és vallási közösségeket tájé-
koztatni kell az európai uniós döntéshozatali folya-
matról, és lehetőséget kell számukra nyújtani, hogy 
ehhez hozzájáruljanak.

2. A Szerződésnek a párbeszédben részt vevő 
partnerek jellegét és képviseletét illető előírásait 
tiszteletben kell tartani.

3. A találkozók ütemezését jobban kell struktu-
rálni, világosabban és előre meg kell tervezni, és a 
polgárokat érdeklő, általuk fontosnak tartott uniós 
politikákra kell összpontosítani.

4. A párbeszédnek tiszteletben kell tartania a 
szubszidiaritást, minthogy a sokszínűség gazdagítja 
Európát.

5. Az egyház és az állam szerepének különválasz-
tását tiszteletben kell tartani, biztosítva mindazon-
által az egyházak és vallások bevonását az európai 
uniós ügyekről folyó párbeszédbe.

6. A Parlamentnek külön kapacitást kell szentel-
nie arra, hogy a munkacsoportok szintjén rendszeres 
párbeszédet és konzultációt folytasson a brüsszeli 
székhelyű szervezetek képviseleteivel, az európai 
parlamenti képviselők vezette politikai konzultáció-
kon túlmenően. Ez támogatást jelentene a politikai 
folyamat számára, és hasonló lenne az Európai Bi-
zottságnál tapasztalt helyzethez.

  II. 2011. november 30.: Nyilvános meghallga-

tás a világnézeti szervezetekkel

 A találkozó során a panel tagjai vagy a hallgató-
ság által tett javaslatok:

1. A 17. cikkel összhangban a párbeszédnek nyílt, 
átlátható és rendszeres folyamatnak kell lennie.

2. A folyamat egyensúlya érdekében mind a hí-
vők, mind a nem hívők véleményét fi gyelembe kell 
venni.

3. A párbeszédbe meghívott partnereknek saját 
közösségük tekintetében mérvadó képviselőknek 

kell lenniük. A párbeszédre meghívott szervezetek 
listáját közzé kell tenni.

4. A párbeszédnek túl kell mutatnia a vezetőségi 
szinten, és a Parlamenten belül más szintekre is ki 
kell terjednie.

 5. Erőfeszítéseket kell tenni az egyes polgárok-
hoz, nem pedig a szervezetek tagjaihoz való eljutás-
ra.

6. A párbeszédért két alelnöknek kell felelősnek 
lennie: az egyik az egyházakkal és vallási szerveze-
tekkel, a másik pedig a világnézeti szervezetekkel 
folytatott párbeszédért felelne.

 C. KÖVETKEZTETÉSEK:

 Ø Tekintettel a Parlamentnek a Lisszaboni Szer-
ződés nyomán megnövekedett hatáskörére és az 
uniós polgárok által közvetlenül megválasztott in-
tézményként játszott szerepére, komoly indok van 
arra, hogy az Európai Parlament kiépítse a saját pár-
beszéde folytatásához szükséges struktúrákat.

 Ø A Parlamentnek évről évre rendszeres, átlátha-
tó és strukturált konzultációkat kell szerveznie a pár-
beszéd megfelelő keretének kialakítása érdekében.

 Ø Az Elnökség számára évente jelentést kell ké-
szíteni a párbeszéd alakulásáról.

 Ø Hasonlóképpen, a Parlamentnek készen kell 
állnia arra, hogy strukturált módon válaszoljon a 17. 
cikkben említett szervezetektől arra vonatkozóan 
érkező javaslatokra, hogy házon belül szervezzenek 
rendezvényeket egy adott üggyel vagy politikával 
kapcsolatban. Jelenleg az ilyen kérelmeket eseti ala-
pon bírálják el, és az elnök vagy az Elnökség hagy-
hatja őket jóvá, illetve egy bizottság vagy képviselő-
csoport támogatása szükséges.

 Ø Miközben a párbeszédet a politikai tisztség-
viselőknek kell lefolytatniuk, az igazgatásnak segít-
séget kell nyújtania a Parlamenten belül az összes 
érdekelt féllel való párbeszéd megszervezéséhez. E 
célból és más kapcsolódó kérdések kezelése érde-
kében a párbeszédért egy kijelölt szolgálatnak kell 
felelősnek lennie.

 

Brüsszel, 2011. december 6.  

Dialógus
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Az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-
nács (EMNT) és az Erdélyi Magyar 
Néppárt (EMNP) vezetősége előtt 
álló kihívásokról, az elmúlt év meg-
valósításairól és aktuális nemzetpo-
litikai kérdésekről tartott sajtótájé-
koztatót  2012. január 6-án, Nagy-
váradon Tőkés László, az EMNT 
újraválasztott elnöke, az Európai 
Parlament alelnöke, Toró T. Tibor, 
az EMNP megbízott elnöke, vala-
mint Sándor Krisztina, az EMNT új 
ügyvezető elnöke. 

Az év első sajtótájékoztatóját 
Tőkés László azzal a gondolattal in-
dította, hogy a 2012-es esztendővel 
remélhetőleg az erdélyi magyar po-
litika új korszaka is megkezdődött. 

„A tavalyi év a verespataki bánya-
tervek elleni küzdelem és általában 
a környezetvédelem jegyében telt 
el, egyik legnagyobb sikerünket 
is ezen a téren értük el, amikor az 
Európai Parlament elsöprő több-
séggel a ciánalapú bányászat be-
tiltása mellett szavazott” – idézte 
fel az EP-alelnök 2011 egyik leg-
fontosabb küzdelmét. Szégyentel-
jesnek nevezte azt, hogy az erdé-
lyi magyarság vezető politikusai 
„minden ciánnal megkent módon” 
együttműködnek a verespataki 
tervek megvalósításában, ezáltal is 
hozzájárulva „Erdély kirablásához”. 
Az EMNT mindent megtesz annak 
érdekében, hogy megakadályozza a 
verespataki aranybánya megnyitá-
sát, hangsúlyozta a szervezet elnö-

ke, majd hozzáfűzte, hogy emellett, 
az eredeti célkitűzésekhez hűen, a 
romániai magyar területi autonó-
miák létrehozatalát tekinti legfőbb 
feladatának. 

Tőkés László szerint a néppártot 
alapító EMNT kiváló példája az egy-
házi, polgári és politikai együttmű-
ködésnek. A december 3-i tisztújító 
közgyűlésen – melyet a párt prog-
ramalkotó fórumával egy napon 
tartottak – alakult át strukturálisan 
és személyi téren a két tömörülés 
vezetősége. Ekkor választották meg 
ügyvezető elnökké Sándor Kriszti-
nát, a Magyar Ifj úsági Tanács volt 
elnökét. Az európai néppárt szel-
lemében alakult EMNP jelképévé a 
Krisztus csillagát választották. „Re-
méljük, ez a csillag nem fog lehullni 
az égről” – fogalmazott Tőkés Lász-
ló. 

Toró T. Tibor, a EMNT leköszö-
nő ügyvezető elnöke a 2011-es év 
eredményeinek összegezésekor ki-
tért a húsz területi szervezet és har-
minc Demokrácia Központ működé-
sére is. A beszámolóban elhangzott, 
hogy mintegy 143 ezer személynek 
nyújtottak felvilágosítást a könnyí-
tett honosítási eljárásról és 74 ezer 
személynek állították össze a hono-
sítási dossziéját. Az elmúlt év egyik 
jelentős kihívása volt a népszámlá-
lási kampányban való részvétel is. A 
párt egy Erdély-központú politikát 
kíván folytatni, így mindenekelőtt a 
magyarlakta települések helyi prob-

lémáira összpontosít. „Számunkra 
Erdély fontosabb, mint Bukarest. Az 
Erdélyi Magyar Néppárt az erdélyi 
magyar közösség érdekeit kívánja 
érvényesíteni Bukarestben, és nem 
fordítva, a bukaresti érdekeket pró-
bálja lenyomni az erdélyi közössé-
gek torkán” – hangsúlyozta Toró 
T. Tibor. Egy másik fontos kérdés, 
amelyről a megbízott elnök szót 
ejtett, az etnikai arányosság elve 
volt. A téma felvetésének apropó-
ját az adta, hogy Tőkés László nyílt 
levelet küldött Traian Băsescunak, 
amelyben ismételten a nemzeti ki-
sebbségek méltányos parlamenti 
képviseletének biztosítását kérte 
a román államfőtől. Toró T. Tibor 
hangsúlyozta: „azt kérjük a politi-
kai szereplőktől, hogy emelkedje-
nek felül a pártpolitikai érdekeken 
és vegyék fi gyelembe azt, hogy mi 
a közösség érdeke hosszú távon.”  
Ugyanez érvényes az időközi válasz-
tások vonatkozásában is, mondotta 
a temesvári politikus. Az EMNP már 
hónapokkal ezelőtt közös jelöltállí-
tást javasolt Bihar megyében – mely 
választókerületben 53 százalékos a 
magyar jelenlét –, de ezt az RMDSZ 
zsigerből visszautasította. Toró T. Ti-
bor hangsúlyozta: az EMNP tovább-
ra is hajlandó a közös jelölt állítá-
sára, amennyiben az illető személy 
nem korrupt, pártok fölött áll, ismeri 
a helyi viszonyokat és kötődik a he-
lyi közösségekhez. 

Sándor Krisztina, az EMNT fris-
sen megválasztott ügyvezető el-
nöke a szervezet céljairól beszélt. 
Ezek közül megemlítette a területi 
szervezetek megerősödéseét a már 
bejáratott projektet folytatását, a 
különböző szakmai bizottságok új-
jászervezését, illetve a Bálványosi 
Intézet beindítását. Sándor Krisztina 
elmondta, hogy a Bálványosi Inté-
zet keretében egy közszolgálati sza-
badegyetem fog működni, mely a 
néppárt jelöltjei számára nyújt majd 
gyakorlati képzést. Végezetül örö-
mének adott hangot, hogy nagyon 
sok fi atal kapcsolódott be az EMNT 
munkájába, mely garanciát jelent 
arra, hogy „jó év előtt állunk”.

Nagyvárad,

2012. január 6.

Tőkés László : „Reméljük, ez a csillag nem fog lehullni az égről”

Kihívások előtt
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Január 1.  

● Nagyvárad, Olaszi református templom
Újévi ünnepi évkezdő és hálaadó istentisztelet
Január 6.   

● Nagyvárad, EP-Központi Iroda 

Évkezdő sajtóértekezlet
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és az 

Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) vezetősége előtt álló 
kihívásokról, az elmúlt év megvalósításairól és aktuá-
lis nemzetpolitikai kérdésekről tartott sajtótájékozta-
tót Tőkés László, az EMNT újraválasztott elnöke, az 
Európai Parlament alelnöke, Toró T. Tibor, az EMNP 
megbízott elnöke és Sándor Krisztina, az EMNT új 
ügyvezető elnöke. Az Újév arra is alkalmul szolgált, 
hogy Sándor Krisztina jelképes formában átvegye 
Toró T. Tibortól az EMNT ügyvezető elnöki tisztségét. 

● Nagyvárad, EP - Központi Iroda
EP – erdélyi munkaülés 
Az erdélyi EP-irodák előtt álló idei munka számba-

vétele
Január 8.

● Nagyvárad, Királyhágómelléki Református Egy-
házkerület székháza

Újévi fogadás
A Kárpát-medence legkiválóbb borászainak rész-

vételével a hagyományos újévi fogadást tartották 
meg az Egyházkerület székházának dísztermében. A 
2011 június-végi, brüsszeli borásztalálkozó résztve-
vői közül a következő borvidékek borászai kínálták 
nemes italaikat: Frittmann Anita (Kunság), Maurer 

Oszkár (Szerémség), Kaló Imre (Eger), Bott Frigyes 
(Felvidék), Balla Géza (Ménes), Seprődi József (Kü-
küllőmente), valamint Sas Károly (Kárpátalja).

Január 9–12.

● Brüsszel
Európai parlamenti munkahét
Január 15.   

● Nagyvárad, Olaszi református templom és Lo-
rántff y-Központ

George Pataki látogatása
Az erdélyi magyar felsőoktatás állami fi nanszíro-

zása, Székelyföld területi autonómiája és általában 
véve a romániai őshonos magyarság szabadságának 
és egyenjogúságának biztosítása érdekében szólalt 
fel George Pataki, New York állam volt kormányzója 
Nagyváradon. A leánya, Allison Pataki kíséretében 
Erdélybe látogató republikánus politikust Tőkés 

László, az Európai Parlament alelnöke, az Erdélyi Ma-
gyar Nemzeti Tanács elnöke fogadta. 

Január 16–19.

● Strasbourg
Európai parlamenti munkahét
Január 22.  

● Zilah, Belvárosi református templom
Egyetemes imaheti nyitóistentisztelet 

Január 23–25. 
● Brüsszel
Európai parlamenti munkahét
Január 27. 
● Kolozsvár, Erdélyi Demokrácia-Központ
Az EMNT elnökségi ülése
A tavaly decemberi tisztújító közgyűlés nyomán 

első – alakuló – ülését tartotta a Tanács elnöksége, 
újraválasztott elnöke, Tőkés László vezetésével, va-
lamint új ügyvezető elnöke, Sándor Krisztina elnök-
letével.

Január 28.  

● Kolozsvár, Belvárosi Unitárius Egyházközség ta-
nácsterme

Az EMNT választmányi ülése
Szintén alakuló – évkezdő – ülését tartotta az 

EMNT jelentékeny mértékben átalakult és megújult 
Választmánya, elnöke és ügyvezető elnöke vezetésé-
vel. A második napi helyzetelemző és az új esztendei 
feladatokat meghatározó tanácskozás nagy érdeklő-
dés által övezett sajtóértekezlettel folytatódott.

 ● Nagyvárad, Királyhágómelléki Református Egy-
házkerület székháza

V. Partiumi Sportbál 
Idén ötödik alkalommal tartották meg az Egyház-

kerületi Székház dísztermében a Partium Egyetemi 

Sportklub focicsapata által szervezett jótékonysági 
sportbált. Az est házigazdája a Partium FC elnöke, 
Tőkés Máté, fővédnöke pedig Kubatov Gábor, a Fe-
rencváros Torna Club elnöke volt. A rangos rendez-
vényen olyan „futball-legendák” tették tiszteletüket, 
mint amilyenek Buzánszky Jenő, Mészöly Kálmán, 
Dunai Antal, Kű Lajos, és Gellei Imre. Tőkés László 

európai képviselő brüsszeli kiszállásra hívta meg az 
egyetemi csapatot.

Január 30–31.   
● Brüsszel
Európai parlamenti munkahét 
Január 31.   

● Nagyvárad, EP-központi iroda
Sajtóértekezlet
A titkosszolgálati átvilágítás és a gazdasági elszá-

moltatás témája került ismételten napirendre Tőkés 

László EP-képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-
nács (EMNT) elnökének sajtótájékoztatóján, melyet 
Antal János egyházügyi tanácsos, egyházkerületi 
átvilágító biztos társaságában tartott.

● Nagyvárad, KRE Igazgatótanácsi Hivatala
EP-irodai – Egyházkerületi megbeszélés, Tőkés 

László EP-képviselő és Csűry István püspök részvéte-
lével

● Nagyvárad, EP-Központi iroda
EP-irodai munkamegbeszélés

 

Tőkés László januári eseménynaptára

Január



6

dEPutáció Össztűzben

Magyarország Kormánya, il-
letve célzott módon Orbán Viktor 
miniszterelnök külföldi politikusok 
és véleményvezérek kritikáinak ösz-
sztüzébe került. Önmagában ez 
még nem volna baj, inkább csak 
meglepő, hiszen legújabb kori tör-
ténelmünk során bennünket, ma-
gyarokat nem nagyon kényeztettek 
el azzal, hogy bárkit is érdekelt volna 
sorsunk Európa eme szegletében. 
Az előállott rendkívüli helyzetet 
akár reménykeltőnek is tarthatnánk, 
hogyha netán arról volna szó, hogy 
az Európai Unió vezető politikusai, 
felülbírálván az eddigi gyakorlatot, 
végre nem csupán az Unió határain 
kívül, hanem azon belül is kiemelt 
ügyként kezelnék az emberi és kö-
zösségi jogokat. Mert ilyenképpen 
az is elvárható lenne, hogy a XX. 
század egyik súlyos mulasztását is 
orvosolják, és az önhibájukon kívül 
kisebbségi sorsba kényszerült ős-
honos nemzeti közösségek jogsé-
relmei és jogfosztásai ellenében is 
felemeljék a szavukat, és – példának 
okáért – a kollektív bűnösség el-
vén alapuló, mindmáig élő Benes-

dekrétumokat hatályon kívül he-
lyezzék.

Sajnos azonban a felparázsló eu-
rópai „görögtűz” nem erről szól, a 
kritikák tartalma és célzata többnyire 
lehangoló és felháborító. Egyes nyu-
gati körök a tárgy érdemi ismerete 
nélkül, a megbukott vagy egyenesen 
a hatalomból elcsapott magyaror-
szági politikusok hisztériakeltésére 
rezonálva alkotnak sommás ítélete-
ket. Mások abszurdba hajlóan „náci 
diktatúrát” vizionálva követelik Ma-
gyarország megbüntetését. Többen 
– „jól értesült forrásokra” hivatkozva 
– a Magyar Kormány „megtörését” 
jelölik meg összeurópai célként. Mi 
több, egyesek az euroatlanti társa-
dalmi értékrend alapját, a demokra-
tikus választásokat semmibe véve, 
a magyar választópolgárok elsöprő 
akarata ellenére erőszakolnának új 
vezetést Hazánkra.

Ez nem az az Európai Unió, 
amelynek eszmei egysége mindany-
nyiunk számára a jövő zálogát jelen-
ti. Brüsszel nem lehet Moszkva – 
ezért joggal várhatnánk el, hogy ne 

erőből oldja meg a vitás kérdéseket. 
Ráadásul az erőfi togtatás kontra-
produktív is: ebben a világméretű 
válságban, melynek a megoldásával 
Európa vezetői mindmáig adósok, 
az európai polgárok fokozódó érzé-
kenységét teszik próbára azok, akik-
kel szemben a növekvő elégedet-
lenség az „EUSSR” betűszóban ölt 
testet – lásd a hozzászólásokat több 
vezető médium internetes oldalán.

Mi, magyarok, a történelem fo-
lyamán többször is tanúbizonyságát 
adtuk szabadságszeretetünknek. 
Meg tudjuk védeni demokráciánkat: 
hogyha netán saját választottaink 
ellenünk fordulnának, „megbüntet-
jük” őket. Erre nézve elég, hogyha 
megkérdezik a most Brüsszelbe, ide-
oda futkorászó, panaszkodó és felje-
lentgető szocialista és liberális poli-
tikusainkat a 2010 tavaszán megtar-
tott magyarországi választásokról. 

Történelmünk során többször is 
részünk volt „idegen megszállás-
ban” – így hát többet nem kérünk 
belőle.

Az európai Alapjogi Charta 
előírásait is tartalmazó új magyar 
Alaptörvény számunkra megfelelő 
garanciát jelent arra, hogy a demok-
ratikus jogállamiság keretei között 
Magyarország megerősödjön. Azzal 
is csak egyetérteni tudunk, hogy a 
Magyar Országgyűlés – a kommu-
nisták és örököseik nemzetellenes 
gyakorlatát végre a történelem sze-
métdombjára száműzve – törvény-
ben mondta ki a magyar nemzeti 

összetartozást. Fontosnak tarjuk, 
hogy az Alaptörvény Alapvetésé-
nek D. cikkét egészében idézzük: 
„Magyarország az egységes magyar 
nemzet összetartozását szem előtt 
tartva felelősséget visel a határain 
kívül élő magyarok sorsáért, előse-
gíti közösségeik fennmaradását és 
fejlődését, támogatja magyarságuk 
megőrzésére irányuló törekvéseiket, 
egyéni és közösségi jogaik érvénye-
sítését, közösségi önkormányzataik 
létrehozását, a szülőföldön való bol-
dogulásukat, valamint előmozdítja 
együttműködésüket egymással és 
Magyarországgal.”

Ez egy olyan XXI. századi európai 
megoldás irányába mutat, mely „Tri-

anon gyógyítását” eredményezheti.
A nemzeti összetartozás kinyil-

vánítása mellett az alkotmányozó 
országgyűlés kétharmados többsé-
gének arra is volt bátorsága, amivel 
Európa vezető politikusai nem mer-
tek és nem tudtak szembenézni: az 
Alaptörvényben kiemelt módon 

ismerték el a kereszténység nem-

zetmegtartó szerepét.
Végezetül: mi, erdélyi magya-

rok az egyik legkegyetlenebb kom-
munista diktatúrát szenvedtük meg 
és éltük túl. Országunk, Románia 
fejlődését és európai integrációját 
évtizedekre vetette vissza a poszt-

kommunista visszarendeződés 
folyamata, a kommunisták hatalom-
ba való visszaszivárgása, valamint a 
múlttal való nyílt szembenézés el-
maradása.

Éppen ezért csak helyeselni tud-
juk, hogy a 2012. január 1-jén ha-
tályba lépő Alaptörvényben nem 
ismerik el „a magyar nemzet és pol-
gárai ellen a nemzetiszocialista és 
kommunista diktatúrák uralma alatt 
elkövetett embertelen bűnök elévü-
lését”. Következésképpen: hogyha 
a 2004. december 5-én magyart 
magyarra uszító, az elszakított nem-
zetrészeket kollektív módon megta-
gadó utódkommunisták a Magyar 

Szocialista Munkáspárt jogutódja-
ként a törvénytelenül felhalmozott 
vagyon örökösei és a diktatúra ide-
jén vagy az átmenet során megszer-
zett illegitim előnyök haszonélvezői 
lettek, akkor joggal várható el, hogy 
utóbb ne csak a haszonban, hanem 
a felelősségben is osztozzanak.

A nemzeti összetartozás meg-
vallásával és vállalásával ezúton is 
kiállunk Magyarország, a Magyar 
Kormány és személy szerint Orbán 
Viktor miniszterelnök mellett.

Nagyvárad, 2012. január 8.

Tőkés László

EMNT-elnök

Toró T. Tibor

az Erdélyi Magyar Néppárt

megbízott elnöke

   

 

Nyilatkozat: Brüsszel nem lehet Moszkva
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A Kárpát-medence legkiválóbb 
borászainak részvételével újévi fo-
gadást tartottak 2012. január 8-án, 
Nagyváradon. A borkiállítással egy-
bekötött rendhagyó újévköszöntő 
ünnepély szervezője Tőkés László 
európai parlamenti alelnök Közpon-
ti Irodája és a nagyváradi Zichy Fe-

renc Borklub volt. 
A kétszáznál is több meghívott 

vendéget, köztük az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács (EMNT) és az Erdé-
lyi Magyar Néppárt (EMNP) orszá-
gos, illetve helyi vezetőit, továbbá 
az egyházi, civil, polgári és politikai 
élet jeles képviselőit, Török Sándor, 
az EMNT Bihar megyei szervezeté-
nek elnöke, az est moderátora kö-
szöntötte. Igei bevezetővel szolgált 
Hermán M. János, a Sulyok István 
Teológiai Tudományok Intézetének 
igazgatója. 

Tőkés László EP-alelnök, az EMNT 
elnöke ünnepi beszédének elején  
elmondta: a Kárpát-medence termé-
szetes egységét szemlélteti a most 
Nagyváradra is elhozott, különböző 
borvidékeket felsorakoztató kiállí-
tás, melyet elsőként Brüsszelben, a 
magyar EU-elnökség zárásaképpen 
mutattak be. Tőkés László bejelen-
tette: a kárpát-medencei magyar 
borászok egyesületének vezetőjé-
vel, Balla Gézával megegyeztek 
abban, hogy a kiállítást bemutatják 
Magyarországon, Felvidéken, Délvi-
déken és a Szerémségben is, ezáltal 
szolgálva a határok feletti nemzet-
egyesítés nemes ügyét. 

Az elmúlt esztendő legfonto-
sabb eseményeit felidézése után 
az EP alelnöke köszönetet mondott 
mindazoknak, akik szerepet vállaltak 

ezek megszervezésében. A tervekre 
vonatkozóan ugyanakkor elmondta, 
hogy az Erdély gazdasági fellendíté-
sét célzó Mikó Imre Tervhez hason-
lóan egy ifj úsági és sportstratégiai 
tervet is kidolgoznának, amelyet 
Nagyvárad legendás labdarúgójá-
ról, Bodola Gyuláról neveznének el. 

Végezetül Tőkés László a Kár-
pát-medencében felerősödött ma-
gyarellenességről, illetve a magyar 
kormány ellen irányuló tűrhetetlen 
támadássorozatról beszélt. Hozzá-
tette: most mindennél fontosabb, 
hogy a nemzeti szolidaritás jegyé-
ben kiálljunk egymás mellett. 

Az est további részében fellépett 
a Közjó Szolgálatában díjjal kitünte-
tett Nagyváradi Asszonykórus. A 
nemzettudat megerősítése, a népi 
hagyományok ápolása, a kulturális 
örökség megóvása, illetve a nép-
zenei értékek népszerűsítése céljá-
ból, bő egy évvel ezelőtt alapított 
énekkart Márkus Zoltán karnagy 
méltatta. A díszoklevelet az énekkar 

karnagya, Kiss Géza vette át Tőkés 
Lászlótól és mondott köszönetet az 
elismerő szavakért.  

Ezt követően a tavaly 86. élet-
évét betöltő Csávossy György, az 
„erdélyi borkultúra legihletettebb 
szerelmese és szakértője” lépett a 
pulpitushoz. „A bor a lelket az aj-
kak küszöbére emeli és csodás igék 
kimondásának képességével aján-
dékoz meg. Szeresd a bort, mert a 
barátság itala, szeretetet és meleg-
séget csepegtet szívedbe, megér-
tést, de hogyha kell, megbocsájtást 
is. Szeresd a bort, mert benne rejlik 
a hosszú élet titka” – mondotta Csá-
vossy György, aki számos borászati 
és szőlészeti szakkönyv szerzője, 
egyben aranytollas publicista. 

A jelen lévő borvidékek – Bereg-
vidék, Eger, Felvidék, Küküllőmen-
te, Duna Borrégió, Arad-Hegyalja, 
Szerémség – leírását Kiss Zoltán, 
a nagyváradi Zichy Ferenc Borklub 
szervezője ismertette. 

Végül Tőkés András, az Erdélyi 
Magyar Néppárt kezdeményező 
testületének tagja osztotta meg a 
jelenlévőkkel újévköszöntő gon-
dolatait az erdélyi magyar politikai 
helyzetről. 

A beszédek után borkóstolóval 
folytatódott az ünnepség. Az este 
folyamán egybegyűlt adományokat, 
illetve a borjegyekből befolyó össze-
get a szervezők idén a Partiumi Ke-
resztény Egyetemnek ajánlották fel.  

Nagyvárad, 2012. január 9.  

A barátság itala

Kárpát-medencei borbemutató és újévi fogadás Nagyváradon
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2012. január 11-én, Brüsszelben, közvetlenül a strasbourgi választásokat 
megelőzően Jerzy Buzek leköszönő elnök egymást követően, valamennyi 
európai parlamenti frakció munkaülésén tiszteletét tette, hogy mandátuma 
lejártával köszönetet mondjon a bizalomért és az együttműködésért.

A Néppárt csoportülésén Joseph Daul elnök köszöntötte és méltatta 
a távozó házelnököt. Rövid visszatekintésében Jerzy Buzek két és fél évre 
terjedő elnöki tevékenységének fontosabb eseményeit és eredményeit ösz-
szegezte. „A Néppárti Frakció támogatása nélkül nem lettem volna képes 
munkámat méltóképpen elvégezni” – jelentette ki a Parlament első kelet-
közép-európai térségből való elnöke, aki Joseph Daul és néhány más nép-
párti politikus mellett Tőkés László alelnöknek is név szerint mondott kö-
szönetet az együtt elvégzett munkáért.

A hozzászólások rendjén több nemzeti delegáció vezetője fejezte ki elis-
merését a lengyel parlamenti elnök tevékenységéért. Hozzájuk csatlakozott 
Tőkés László, aki kiemelt módon szólt a keresztény európai értékek közös 
képviseletéről, az Elnökségnek az európai–egyházi párbeszéd intézménye-
sítéséről, megelőző napon elfogadott határozata kapcsán. A keresztény-
demokrata gyökerű pártokat magába foglaló Néppárt egy olyan elnököt 
adott az Európai Parlamentnek, aki II. János Pál és Popielusko atya orszá-
gához méltó elvhűséggel állt ki az emberi jogok és a vallásszabadság mel-
lett – mondotta erdélyi képviselőnk. A jó példa követését szorgalmazva, a 
magyar Alaptörvény ellen intézett alantas támadásokat utasította vissza. 
Amit nem sikerült az Európai Alkotmányban megfogalmazni, azt a magyar 
törvényhozók odahaza megtették. Az erősödő keresztény-ellenesség kö-
rülményei között szembe kell szállnunk az ilyen támadásokkal, hiszen Krisz-
tus Urunk is arra tanít, hogy ne hátráljunk meg a gonosz előtt, hanem éppen 
ellenkezőleg, mi magunk késztessük visszavonulásra – zárta beszédét Tőkés 
László.

Brüsszel, 2012. január 12.

Jerzy Buzek leköszönő házelnök 

a Néppárti Frakció munkaülésén

Az erdélyi magyar felsőoktatás 
állami fi nanszírozása, Székelyföld te-
rületi autonómiája és általában véve 
a romániai magyar őshonos kisebb-
ség szabadságának és egyenjogúsá-
gának biztosítása érdekében szólalt 
fel George Elmer Pataki, New York 
állam volt kormányzója 2012. január 
15-én, Nagyváradon. Lánya, Allison 

Pataki kíséretében Romániába láto-
gató republikánus politikust Tőkés 

László, az Európai Parlament alel-
nöke, az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-
nács elnöke fogadta. 

Az amerikai vendégek első útja a 
nagyvárad-olaszi református temp-
lomba vezetett, ahol a keresztények 
egységéért meghirdetett ökumeni-
kus imahét keretében Tőkés László a 
Királyhágómelléki Református Egy-
házkerület volt püspöke, a gyüleke-
zet lelkipásztora hirdetett igét. 

George Pataki istentisztelet utáni 
felszólalásában magyarul köszöntöt-
te a gyülekezet tagjait, majd angol 
nyelvre átváltva elmondta: megtisz-
teltetés számára, hogy Tőkés László 
vendége lehet, akit Amerikában is 
nagyra becsülnek a romániai rend-
szerváltásban játszott szerepéért, 
illetve az emberi és kisebbségi jogok 
védelmében vívott fáradhatatlan 
küzdelméért. A magyar származását 
büszkén vállaló amerikai politikus 
visszaemlékezett arra, hogy 1973-
ban, amikor feleségül vette Allison 
lányának anyját, hazautazott Ma-
gyarországra, hogy megtekintse az 
egykori szülői otthont. Az egyhetes-
re tervezett látogatásból végül csak 
egy nap lett, mert látván a magyar 
nép elnyomását, megfogadta, hogy 
csak akkor tér vissza ősei szülőföldjé-
re, ha az ismét szabad föld lesz. „Hála 

Tőkés Lászlónak és a hozzá hasonló 
bátor embereknek, az a hatalom 
megdőlt és most újra szabadságban 
élhetünk” – fogalmazott az egyko-
ri kormányzó. Hozzáfűzte, hogy a 
magyar nép igazi szabadsága csak 
akkor teljesedik ki, ha a kisebbségi 
sorsba került nemzettársak számá-
ra is biztosítják az őket megillető 
jogokat, mint például az anyanyelv 
használatához vagy az oktatáshoz 
való jogot. Azzal az ígérettel zárta 
beszédét, hogy időről időre el fog 
jönni Nagyváradra, illetve Erdélybe 
egészen addig, ameddig az igazi 
szabadság el nem jön számunkra is.

George Pataki ezt követően a ma-
gyar és román történelmi egyházak 
helyi vezetőivel találkozott a Lorántf-
fy Zsuzsanna Református Egyházi 
Központ gyülekezeti termében. Igei 
köszöntőt mondott Csűry István, a 

Támogatásáról biztosította George Pataki Tőkés Lászlót

Új elnököt választ az 

Európai Parlament

Az Európai Parlament elnökét 
két és fél évre, azaz egy parlamenti 
ciklus felére választják meg. Jerzy 
Buzek elnök mandátuma január-
ban járt le, utódját január 17-én 
választják meg Strasbourgban. 

Három képviselő jelezte, hogy 
ringbe száll a posztért: Nirj Deva (brit 
konzervatív-reformer képviselő), 
Martin Schulz (német szocialista kép-
viselő) és Diana Wallis (brit liberális 
képviselő). Az elnököt titkos szava-
zással, a leadott szavazatok abszolút 
többségével választja a Parlament. 
Ha a szavazás három fordulójában 
egy jelölt sem kapja meg ezt a több-
séget, akkor a negyedik szavazáson 
egyszerű többséggel döntenek.

Az EP elnöke irányítja az intéz-
mény minden munkáját és ellátja 
a képviseletét,  elnököl a plenáris 
üléseken és elfogadja a költség-
vetést. Az Európai Parlament hi-
vatalos képviselője a nemzetközi 
és a többi közösségi intézmény-
nyel fenntartott kapcsolatokban.

h t t p : / / w w w . e u r o p a r l . e u r o p a . e u
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Királyhágómelléki Református Egy-
házkerület püspöke, majd Radu 

Țârle, a Bihar Megyei Tanács elnöke 
a megyei önkormányzat nevében is 
köszöntötte az illusztris vendéget. 

Délben a volt kormányzó az er-
délyi magyar akadémiai szféra kép-
viselőivel tanácskozott az önálló 
magyar felsőoktatás lehetőségeiről. 
A zárt ülésen részt vett többek kö-
zött Dávid László, a Sapientia-EMTE 
rektora, János-Szatmári Szabolcs, a 
Partiumi Keresztény Egyetem rekto-
ra, Ábrám Zoltán, a Marosvásárhelyi 
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 
oktatója, Lászlóff y Pál, a Romániai 
Magyar Pedagógusok Szövetségé-
nek nemrég leköszönt elnöke, Kötő 

József RMDSZ-es képviselő, okta-
táspolitikus, valamint Kincses Előd 
ügyvéd is, aki a MOGYE magyar ka-
rának jogi képviseletét látja el.

A romániai magyar felsőoktatás 
helyzete volt a fő témája annak a 
sajtótájékoztatónak is, amit Tőkés 
László és George Pataki közösen 
tartott az egyházi központ múze-
umtermében. Az Európai Parlament 
alelnöke bevezetésképpen felidézte 
a volt kormányzó 2006-os látogatá-
sát, amelynek alkalmával két fontos 
váradi oktatási intézményt keresett 
fel: a Partiumi Keresztény Egyetemet 
és a Lorántff y Zsuzsanna Reformá-
tus Gimnáziumot. Többek között a 
republikánus politikus akkori vizitjé-
nek köszönhető az, hogy a reformá-
tus iskola sportpályájának elhúzódó 
ügye rendeződött, emlékezett vissza 
Tőkés László. A magyarok jogai mel-
letti kiállás egy másik példája a felvi-
déki Selye János Egyetemen tartott 
előadás, melynek keretében George 
Pataki a demokráciaellenes szlovák 

nyelvtörvény ellen is felemelte sza-
vát. Az erdélyi EP-képviselő köszö-
netet mondott a volt kormányzónak 
az eddigi segítségért, ugyanakkor 
támogatását kérte a magyar nyelvű 
felsőoktatás és az autonómia ügyé-
ben is. Viszonzásképpen felajánlotta 
az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 
segítségét az Amerikai Egyesült Ál-
lamokban élő magyar származású 
személyek összekapcsolását szolgá-
ló, Reconnect Hungary elnevezésű 
programban. 

Tőkés László kifejtette, hogy a 
délben megtartott tanácskozás ke-
retében az akadémiai szféra jeles 
képviselőivel egy problématérképet 
vázoltak fel az erdélyi magyar felső-
oktatás helyzetére vonatkozóan. En-
nek két kiemelkedő pontja a Maros-

vásárhelyi Orvosi Gyógyszerésze-

ti Egyetem és a Sapientia Egyetem 
ügye. Előbbi esetében a hatályos 
törvények tiszteletben tartását, míg 
utóbbiéban az akkreditáció haloga-
tásának beszüntetését követelik a 
kormánytól. 

George Pataki a sajtótájékozta-
tón elmondta, hogy két okból jött 
el Nagyváradra: egyrészt azért, hogy 
köszönetet mondjon Tőkés László-
nak, a totalitarizmus elleni küzdelem 
szimbólumának az igazságtalanság 
ellen vívott bátor küzdelméért, más-
részt pedig azért, hogy felmérje az 
emberi és kisebbségi jogok betartá-
sát Romániában, és tágabb értelem-
ben, a kelet-európai régióban. „Na-
gyon jó látni, hogy eddigi munkánk 
nem volt hiábavaló és sikerült visz-
szaszerezni a Lorántff y Gimnázium 
sportpályáját. Bőven van még mit 
tenni az anyanyelvhasználati jogok 
és más kisebbségi jogok érvényesí-

tésének területén” – mondotta New 
York állam volt kormányzója. Úgy 
véli, hogy a román államnak támo-
gatnia kellene a kisebbségi felsőok-
tatást, hiszen a magyar anyanyelvű 
diákoknak nincs elég lehetőségük 
megszerezni a felsőfokú képesítése-
ket, hangzott el a sajtótájékoztatón. 
Tőkés László mindehhez hozzáfűz-
te: „adófi zető polgárai vagyunk Ro-
mániának, jogunk van ahhoz, hogy 
költségvetési forrásokból támogas-
sák egyetemeinket”.

Román újságírók Székelyföld 
területi autonómiájára vonatkozó 
kérdése kapcsán George Pataki ki-
fejtette: „Székelyföld egyedi. Egye-
di kultúrával, értékekkel, sajátos 
nyelvezettel, történelemmel ren-
delkező régió, ezért remélem, hogy 
a román kormány ezt észre és fi gye-
lembe veszi. Aki ismeri New York 
állam térképét az pontosan tudja, 
hogy azon belül számos autonóm 
régió működik, saját kultúrákkal, 
etnikumokkal és mindez az állam 
törvényeivel harmóniában áll”  – fo-
galmazott George Pataki.

Tőkés László végezetül elmondta, 
hogy az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-
nács, amiképpen az Erdélyi Magyar 
Néppárt is egy európai normáknak 
megfelelő önrendelkezési rendszer-
ben gondolkodik, melynek nemcsak 
Székelyföld, hanem a Partium is ré-
sze lenne.

A látogatás zárásaképpen Tőkés 
László otthonában fogadta amerikai 
vendégét egy rövid négyszemközti 
beszélgetésre. 

Nagyvárad, 2012. január 15. 

 

Autonómiát Székelyföldnek!
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2012. január 16-án, Strasbourg-
ban, tartotta utolsó ülését az Eu-
rópai Parlament Elnöksége. Jerzy 

Buzek elnök összegezte a büró két 
és fél éves tevékenységének ered-
ményeit. A parlamenti mandátum 
félidejének lejártával leköszönő 
lengyel elnök az alelnökökkel való 
kiváló együttműködés sikerének 
nevezte az elmúlt időszakot. Az uni-
ós törvényhozási folyamatban való 
állandó részvétel mellett – egyebek 
közt – az Európai Parlament új láto-
gató-központjának, a Parlamentári-
umnak a megnyitását, a képviselők 

és asszisztensek statútumának élet-
be ültetését, valamint egy, a polgá-
rokhoz közelebb álló és átláthatóan 
működő Parlament megteremtését 
méltatta beszédében. Az alelnökök 
tevékenysége vonatkozásában az 
elnök külön is megköszönte Tő-

kés László alelnöknek a Lisszaboni 
Szerződés 17. szakaszának gyakor-
lati megvalósítása terén kifejtett 
munkáját. Az egyházak és vallási 
közösségek vezetőivel, valamint a 
szekuláris szervezetek vezetőivel 
folytatott hatékony párbeszédért 
köszönetet mondok kollégánknak, 

akinek munkáját igen nagyra érté-
kelem – mondotta Jerzy Buzek.

Joseph Daul néppárti frakció-
elnök levélben üdvözölte erdélyi 
képviselőnket, elismerését és kö-
szönetét fejezve ki alelnöki tevé-
kenységéért. 

Tőkés László egykori temesvári 
lelkészi, majd királyhágómelléki 
püspöki szolgálatához híven, al-
elnöki megbízatása végeztével 
levélben mondott köszönetet a 
szintén leköszönő Jerzy Buzek el-
nöknek, valamint az Elnökség töb-
bi tagjának, a bő másfél évig tartó 
kollegiális együttműködésért.

„Európai parlamenti tevékeny-
ségünk vonatkozásában Jézus 
tanítása jut eszembe, aki éles kü-

lönbséget tesz »uralkodás« és »szol-
gálat« között. »Pogány« felfogás 
szerint a »fejedelmek« – a vezetők 
és elöljárók – »uralkodni« és »hatal-
maskodni« akarnak az embereken. 
»De ne így legyen közöttetek, ha-
nem aki nagy akar lenni közöttetek, 
az legyen a ti szolgátok« – tanítja 
a Mester, aki maga is »nem azért 
jött, hogy néki szolgáljanak, hanem 
hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét 
váltságul sokakért«” (Mk. 10, 42–45) 
– írta levelében erdélyi képviselőnk. 

Strasbourg, 2012. január 17.

Európai vezető politikusok köszönték meg Tőkés László alelnöki munkáját

Joseph Daul  levele  Tőkés Lászlóhoz
Kedves Kollégám, kedves Tőkés László!

Európai parlamenti alelnöki mandátumának végén, a Néppárti Csoport nevében ezúton szeretném megkö-
szönni elkötelezett munkáját.

A bővítésért, a Keleti Partnerségért, a kultúráért, az oktatásért és az UNESCO-ért felelős alelnökként az Ön mun-
kája nagyban hozzájárult a Parlament prioritásainak érvényesüléséhez, miáltal frakciónk céljai is kellőképpen 
megjelenültek.

Külön is gratulálni szeretnék Önnek a Lisszaboni Szerződés 17. szakaszáról szóló jelentéséhez, amely az Unió, 
valamint az egyházak és vallási közösségek, továbbá a fi lozófi ai és szekuláris szervezetek közötti párbeszédről 
szól. A jelentés, amelyet a Büró tagjai egyöntetűen támogattak, frakciónk ismert elkötelezettségével összhangban, 
tükrözi az Unió történelmének keresztény gyökereit, ugyanakkor pedig nyílt, rendszeres és átlátható párbeszédre 
szólít a fennebb említett közösségekkel. Az Ön jelentése a toleráns, jóléti Európa egyik alapvető dokumentumának 
tekinthető.

Biztos vagyok benne, hogy az Ön által alelnökként megszerzett tapasztalat a jövőbeni frakciómunkában is na-
gyon hasznos lesz. Ezúton szeretném biztosítani, hogy az ön mandátumának prioritásai, ezek között is a totalitári-
us múlttal való szembenézés, a mi politikai csoportunk prioritásai is egyben. 

Tisztelettel:

Strasbourg, 2012. január 18.             Joseph Daul

              az Európai Néppárt Frakciójának elnöke

Képviselet és szolgálat 
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A folyamatban lévő európai 
parlamenti ciklus (2009–2014) fe-
leidején tartott tisztújítások igen 
zsúfolt, 2012. január 16–19-i, stras-
bourgi ülésszakában ha semmi 
másra nem, legalábbis arra futotta 
a parlament erejéből és idejéből, 
hogy plenáris ülésén vitassa meg a 
magyarországi politikai helyze-

tet. Történt ez január 18-án, a fi atal 
magyar demokráciával szembeni 
ellenséges érzületeiről ismert, újan 
megválasztott EP-elnök, a szocia-
lista Martin Schulz elnökletével, az 
Unió általános válságának egy olyan 
időszakában, amikor is szinte előz-
mény nélküli, kiterjedt politikai és 

sajtóhadjárat folyik Európa-szerte 
a 2/3-os többséggel megválasztott, 
Orbán Viktor vezette demokratikus 
magyar kormány, illetve az előző 
posztkommunista ellenforradalmi 
hatalom által tönkretett Magyaror-
szág ellen.

Nem kétséges, hogy valójában 
nem az európai értékek, nem az eu-
rópai demokrácia és jogállamiság, 
nem az emberi jogok védelmében, 
sőt mégcsak nem is a magyar tör-
vényhozás által állítólagosan elkö-
vetett jogalkotási sérelmek ügyé-
ben folyik diktatórikus szigorral a 
számonkérés, hanem sokkal inkább 
a magyarországi rendszerváltozás 
szocialista és (ál-)liberális pártállású 
kárvallottjai, valamint európai – és 
amerikai – szövetségesei indítottak 
ádáz támadást a rendszerváltozta-
tó Orbán Viktor miniszterelnök, a 
Fidesz és a KDNP alkotta kormány, 
végső soron pedig az új magyar de-
mokratikus rendszer ellen. Ez a harc 

valójában nem Európa és Magyaror-
szág között zajlik, hanem a háttér-
ben a hatalmukat elveszített – volt 
– posztkommunista kormánypártok 
politikai „összeesküvése”, valamint 
Orbán- és kormánybuktató szán-

déka húzódik meg.
Az Európai Parlament rendkívüli 

vitájában – az európai szocialisták-
tól, liberálisoktól és zöldektől övez-
ve – az egész MSZP-és, SZDSZ-es 
bukott kormányoldal felsorakozott. 
Nyíltan a viták elébe állva – saját 
kezdeményezésére – a plenárison 
Orbán Viktor kormányfő is részt vett.

Tabajdi Csaba EP-képviselő 
bombasztikus megfogalmazásai 
szerint „Orbán Viktor árnyéka ráve-
tül a magyar népre”; „Orbán és nem 
az Európai Unió bünteti a magyar 
népet”.

Göncz Kinga, a hazug és dikta-
tórikus MSZP-és kormányzat volt 
szolgalelkű külügyminisztere „a de-
mokrácia elleni merényletről” ágál-
va „vette védelmébe” az Orbán által 
„elnyomott” magyar népet.

Melléjük sorakozott fel az el-
lenforradalmi karhatalmista Horn 

Gyula exminiszterelnök volt hírhedt 
minisztere, Bokros Lajos személyé-
ben, aki Orbánék „jogi szőnyegbom-
bázásától” óvta nemzetünket.

Joggal tevődik fel a kérdés: hol 
voltak és miért hallgattak ezek a 
szenzibilis demokrácia- és nem-
zetféltők Horn, Medgyessy, Gyur-

csány és Bajnai idejében, vagy 
– példának okáért – az 1956-os for-
radalom szentségét meggyalázó, 
2006-os hatósági terror körülmé-
nyei között?!

Guy Verhofstadt liberális frak-
cióvezető „közvetítésével” Dallos, 
Kenedi és Konrád főbenjáró de-
mokraták szelleme is megidéztetett. 
A heveskedő volt belga miniszter-
elnök csak azt felejtette el, hogy az 
időközben a magyar és az európai 
parlamentből is kihullott SZDSZ 
eme oszlopemberei szintén kettős 

mércével mérnek: hallgattak akkor, 
amikor szólniuk kellett volna – most 
viszont Orbánt leckéztetve lármáz-
zák fel nyugati „elvtársaikat” saját 
hazájuk ellen…

A három órára terjedő, kemény 
vitában a pohár már akkor betelt, 
amikor Daniel Cohn-Bendit, a zöl-
dek gyűlöletbeszédű frakcióvezető-
je antiszemitizmussal vádolta meg 
a magyarokat.

Szájer József, a néppárti frakció 
alelnöke méltán utasította vissza ezt 
a nemtelen vádat, és fejezte ki Ma-
gyarország elemi igényét aziránt, 
hogy az Unióban „ne hozzanak íté-
letet, minekelőtte lefolytatnák a 
vizsgálatot”.

Az Európai Parlament Néppárti 
Frakciójának sok jeles képviselője 
szintén az igaztalanul össztűz alá 
vett Magyarország oldalán foglalt 
állást, és az elhangzó vádak indulat-
mentes és tárgyilagos kivizsgálását 
szorgalmazta.

Orbán Viktor kormányfő Robert 

Schumant idézve állt ki az európai 
értékek és a magyar nemzeti érde-
kek mellett, nyíltan vállalva közös 
keresztény gyökereinket és értéke-
inket.

A hazánkat nacionalizmussal 

megvádoló hozzászólások megvá-
laszolására a legilletékesebbek a ha-
táron túlra szakadt magyarok kép-
viselői lettek volna – akik azonban 
idő szűkében nem jutottak szóhoz. 
Válaszuk az lehetett volna, hogy: „a 
tolvaj ne kiáltson tolvajt!” Az aka-
ratlanul is magyarellenes jelleget 
öltő hisztéria-kampány közepette 
azt mondhatták volna Európának, 
hogy a mostoha sorsú cigányok és 
a tragikusan megfogyatkozott zsi-

dók mellett az idegenbe szakadt, ki-
szolgáltatott magyarokra is legyen 
gondja…

Strasbourg, 2012. január 19.

Tőkés László: „Féltem Európát. Féltem Magyarországot.”

Hisztéria-kampány
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Elérkezett az idő, hogy Kárpát-
medencei autonómia-küzdelmeink-
nek az európai polgári kezdemé-

nyezés révén új lendületet adjunk. 
A Lisszaboni Szerződésben előírt, 
legkevesebb egymillió és legalább 
hét uniós tagországból származó 
állampolgár támogatását igénylő 
kezdeményezés az őshonos nemze-
ti közösségek és az általuk jelentős 
számban lakott régiók sajátos jog-
állásának az Európai Unió szintjén 
történő rendezését igényelné az Eu-
rópai Bizottságtól. 

Bár az Európai Unió iránt kisebb-
ségpolitikai, illetve magyar érdekvé-
delmi szempontból vérmes remé-
nyeket nemigen táplálhatunk, a pol-
gári kezdeményezés ezen a téren is 

előrelépést hozhat. Ennek azonban 
a szigorú szakmai szempontokon 
túlmenően előfeltétele a Kárpát-
medencei magyar nemzeti össze-

fogás, amelynek kialakítását ezúton 
is szorgalmazzuk. Erre irányuló tö-
rekvéseinknek már többször hangot 
adtunk – legutóbb a Kárpát-meden-
cei Magyar Autonómia Tanács Sch-

mitt Pál magyar államelnökkel való 
emlékezetes találkozóján.

Örvendetes, hogy az őshonos 
nemzeti közösségek önrendelkezé-

si joga európai szintű rendezésének 
kérdése valamilyen formában vala-
mennyi Kárpát-medencei magyar 
érdekvédelmi szervezet programjá-
ban szerepel. Egymással összefogva 
és szorosan együttműködve erről a 

közös alapról kell kiindulnunk. A 
különutas kezdeményezések ellen-
ben kölcsönösen gyengíthetik vagy 
éppenséggel kiolthatják egymást. 
Éppen ezért a magyar összefogás 
ebben a kérdésben parancsoló 
szükség, valóságos imperatívusz. 

Legyen szó akár az SZNT-ről, akár 
az RMDSZ-ről, senki sem engedheti 
meg magának, hogy mégoly kiváló-
nak ígérkező önös elképzeléseivel és 
terveivel is közös nemzeti céljaink 

eredményességét veszélyeztesse 
vagy sikerét kockáztassa. A polgári 
kezdeményezéshez szükséges egy-
millió aláírás, illetve nemzetközi ösz-
szefogás követelményét szem előtt 
tartva pedig, saját széthúzásunkkal 
lehetséges külföldi szövetségese-

inket végképp nem volna szabad 
magunktól elriasztanunk. 

Mindezeket fi gyelembe véve, 
legutóbbi budapesti egyességünk-
nek megfelelően, ezúton kezdemé-
nyezzük a KMAT azonnali össze-

hívását, amely a legalkalmasabb 
fóruma az egyeztetésnek, valamint 
a közös Kárpát-medencei álláspont 
és cselekvési terv kidolgozásának. 

Brüsszel, 2012. január 19.

Tőkés László

EP-képviselő

EMNT-elnök 

Európai polgári kezdeményezéssel az autonómiáért

Sajtópert nyert Tőkés László EP-képviselő
Másodfokon pert nyert Tőkés László EP-képviselő a Ghimpele de Bihor elnevezésű lappal, illetve Florin 

Budea újságíróval szemben a váradi hetilap egyik, 2010 januárjában megjelent, „Tőkés, a Szekuritáté alkalma-
zottja” című rágalmazó cikke ügyében. 

A hírt hétfőn, 2012. január 30-án egy marosvásárhelyi sajtótájékoztató keretében Tőkés László ügyvédje, 
dr. Kincses Előd jelentette be. „Ismét sikerült Tőkés László igazát bizonyítani. Január 26-án a Bihar megyei 
törvényszék elutasította az újságot megjelentető Voiculescu-klán fellebbezését és módosította az elsőfokú 
döntést” – mondotta a felperes jogi képviselője. 

Emlékeztetésképpen: a Ghimpele de Bihor főszerkesztője, Florin Budea 2010 januárjában, egy szekustiszt 
visszaemlékezése alapján írta azt az 1989-es temesvári népfelkelés elindítójáról, hogy a Szekuritáté nevezte ki 
Temesvárra egyházi szolgálatra. Bár Kincses Előd már elsőfokon egyértelműen tisztázta, hogy a Szekuritáté 

Irattárát Átvilágító Országos Tanács (CNSAS) bizonylata alapján Tőkés László nem kollaboránsa, hanem 

éppenséggel üldözöttje volt a titkosszolgálatnak, ilyenképpen a per tárgyát képező újságcikk állításai teljes-
séggel alaptalanok, továbbá az értesülés forrásaként megnevezett szekustiszt a bíróságon tett tanúvallomá-
sában tagadta, hogy ő erről nyilatkozott volna az újságírónak – mindezek ellenére a nagyváradi bíróság 2011 
márciusában elutasította a keresetet. Minekutána Tőkés László fellebbezett a végzés ellen, a másodfokú ítélet 
szerint pert nyert és 1000 lej kártérítésre jogosult. 

Nagyvárad, 2012. január 31. 
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Akár az Orbán-kormány által 
meghirdetett határok feletti nem-
zetegyesítés sikerének egyik szem-
léletes példája is lehetne, hogy a 
szombati kormánypárti békemene-
tet szervező civilek felhívására több 
százan indultak útnak a határokon 
túlról, többek között Erdélyből és 
a Partiumból a magyar fővárosba 
azért, hogy az anyaországi nemzet-
társaik mellé állva részt vehessenek 
a polgári kormány melletti békés 
demonstráción. 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-
nács és az Erdélyi Magyar Néppárt 
szervezésében szinte minden er-
délyi magyarlakta régió képviselte 
magát a kétharmados többség által 
választott Orbán-kormány védelmé-
ben szervezett civil megmozdulá-
son. A több kisbuszt megtöltő Bihar 
megyeiek szervezett csoportokban 
érkeztek a Városliget melletti Ötven-
hatosok terére, ahol más partiumi és 
erdélyi demonstrálókkal együtt gyü-
lekeztek. Nagyváradról, Érmihály-
falváról, Margittáról, Székelyhídról, 
Nagyszalontáról egyaránt indultak 
különjáratok a békemenetre, ugyan-
akkor sokan saját személygépjármű-
veikkel utaztak Budapestre. A szer-
vezők forró teával és kávéval, vala-
mint uzsonnával fogadták a hosszú 
és kimerítő út után érkezőket. 

A magyarság ezeréves államisá-
gát jelképező Hősök terén mind-
eközben már egy gyufaszálat sem 
lehetett leejteni, több százezres tö-
meg gyűlt össze nemzeti színű zász-
lókat és helységnévtáblákat tartva 
a magasba. Induláskor a felvonulás 
élére a Békemenet Magyarországért 
elnevezésű megmozdulás szervezői 
álltak, akik egy „Nem leszünk gyar-
mat” feliratú molinóval fejezték ki 
álláspontjukat. Hasonló – többek 
között angol, német, francia nyelven 
kiírt – üzenetek sokaságával próbál-
ták felhívni a nemzetközi média, ez-
által pedig a külföldi közvélemény 
fi gyelmét a demonstrálók arra, hogy 
a magyar nép többsége szolidaritást 
vállal a gátlástalan támadások ösz-
sztüzébe került magyar kormánnyal 
és annak vezetőjével, Orbán Viktor-
ral. Az impozáns palotákkal szegé-
lyezett Andrássy úton a Himnusz 
eléneklése után indult el a békeme-
net. Az erdélyi és partiumi csoportok 
egymás után sorakozva csatlakoztak 
a vonuló tömeghez. Az emberek 
egymásra odafi gyelve, békésen ha-
ladtak. A Teréz körút környékén már 
mécsesek ezernyi lángja borította 
fénybe a sugárutat. A hivatalos for-
rások szerint az elmúlt évtizedek leg-
nagyobb magyarországi tüntetésén 
mintegy négyszázezren vettek részt. 

A létszámra jellemző, hogy amikor 
a menet eleje a várakozókkal már 
amúgy is színültig telt Kossuth térre 
ért, az utolsó vonulók még a több 
mint két kilométerre lévő Oktogon-
nál jártak. Az emelkedett hangulatú 
fáklyás felvonuláson a fegyelmezet-
ten vonuló tüntetők himnuszainkat, 
illetve számos magyar népdalt és 
nótát is énekeltek. A Kossuth téren a 
szervezők az EMNT és az EMNP zász-
lói alatt vonuló erdélyi és partiumi 
magyarokra a hangosbemondó-
ban külön is felhívták a fi gyelmet. A 
helységnévtáblákat látva a magyar-
országi felvonuló-csoportok több 
alkalommal is tapssal üdvözölték a 
határon túlról érkezőket. 

  Hazaérkezvén a felvonulásról a 
nagyváradiak abban a reményben 
búcsúztak el egymástól, hogy rész-
vételük nem volt hasztalan és az 
évtized legnagyobb megmozdulá-
sának nevezett békemenet hatással 
lesz a nemzetközi közvéleményre. 
Megható példáját láthattuk a valódi 
összefogásának. 

Nagyvárad, 2012. január 22.

Az Erdélyi Magyar Néppárt 

közleménye

A partiumi magyarok kiálltak az Orbán-kormány mellett

Békemenet Magyarországért!
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2012. január 25-én, Brüsszelben, 
az Európai Parlament székhelyén 
került sor arra a kerekasztal-meg-
beszélésre, melyet az Európai 

Népcsoportok Föderatív Uniója 
(FUEN) szervezett az Európai Pol-

gári Kezdeményezésről. Amint az 
ismeretes, ez utóbbi bevezetésével, 
a 2009-ben életbe lépett Lisszaboni 
Szerződés jogi keretet teremt arra, 
hogy uniós polgárok, egymillió alá-
írás összegyűjtésével, jogalkotási 
folyamat beindítását kezdeményez-
zék az Európai Bizottságnál.

A Kisebbségi Frakcióközi Mun-

kacsoport társelnöki minőségében 
Tabajdi Csaba EP-képviselő nyitot-
ta meg a tanácskozást. Mint mon-
dotta, a Polgári Kezdeményezés, egy 
olyan folyamatot indíthat el, amely 
az Európa Tanácshoz hasonlóan, az 
Unióban is közös kisebbségvédelmi 
rendszer kialakítását eredményez-
heti. Egy jól megfogalmazott, széles 
körű európai támogatással rendel-
kező kezdeményezést, az általa ve-
zetett munkacsoport is támogatni 
fog, mondotta.

A házigazda, ülésvezető szerepét 
is betöltő Winkler Gyula RMDSZ-
es képviselő azzal folytatta, hogy a 
gazdasági válság különösképpen 
kiszolgáltatottá teszi a nemzeti kö-
zösségeket és üdvözölte azt, hogy, 
a FUEN szorosabb kapcsolatot kí-
ván kiépíteni az Európai Parlament 
tagjaival. Ezután asszisztensének, 
Vincze Lórántnak, az RMDSZ kül-

ügyi titkárának adta meg a szót, aki 
a Polgári Kezdeményezés eljárás-
jogi részleteit mutatta be. Jan Di-

edrichsen FUEN-igazgató, miután 
bemutatta az általa képviselt szer-
vezetet, tudatta hogy, vezetőségi 
tagjaik egyöntetűen támogatják 
az aláírásgyűjtést az uniós szintű 
kisebbségvédelem megteremtése 
érdekében. Markó Attila, a román 
kormány kisebbségügyi államtitkára 
azt mondta, hogy noha az őshonos 
nemzeti közösségek ügye „nem je-
lent problémát”, mindazáltal, hogy-
ha a Lisszaboni Szerződés értéknek 
nevezi a nemzeti kisebbségek létét, 
közös európai felelősségvállalásra 
van szükség azok védelmében.

Hozzászólása elején Tőkés Lász-

ló EP-képviselő üdvözölte a FUEN 
jelenlévő vezetőit, visszaemlékezve 
arra, hogy 1996-ban Temesváron 
tartották a szervezet kongresszusát. 
A Kárpát-Medencei Magyar Auto-

nómia-Tanács nevében üdvözölte 
a kezdeményezést, a KMAT tavaly 
márciusban meghozott döntését 
idézte fel, amelyben a más európai 
közösségekkel közösen indítandó, 
európai szintű polgári kezdemé-
nyezésről határozott. „Az európai 
közösségeknek szolidárisaknak kell 
lenniük egymással. Valóban közös 
nevezőt kellene találniuk, ugyanak-
kor azonban nem szabad minima-
listának lennünk. Több tagállam azt 
állítja, példaszerűen megoldották a 
kérdést, holott az őshonos nemzeti 

közösségek ügye a népszámlálások 
riasztó adatainak fényében is súlyos 
problémát jelent. Finnország, Dél-
Tirol, Katalónia példája, mint pozitív 
európai gyakorlat, azt támasztja alá, 
hogy az önrendelkezési jog euró-
pai érték. Ugyanakkor az Unió szint-
jén dicséretes módon elfogadott 
Roma Stratégia olyan előzményt 
jelent, amelyet hasznosítani lehet. 
A FUEN által képviselt szervezeteket 
mindenképpen szövetségeseinknek 
tekintjük” – mondotta erdélyi képvi-
selőnk.

Mészáros Alajos és Bauer Edit 
felvidéki EP-képviselők a közösen 
megfogalmazandó szöveg nehéz-
ségeire hívták fel a fi gyelmet, míg 
Herbert Dorfmann dél-tiroli német 
képviselő azt hangsúlyozta, hogy 
nem annyira az aláírások összegyűj-
tése jelent majd sikert, hanem az, 
hogyha az Európai Bizottság jogal-
kotási eljárást kezdeményez az ügy-
ben.

Szilágyi Zsolt, Tőkés László 
brüsszeli kabinetfőnöke arról tájé-
koztatta a résztvevőket, hogy a Kár-
pát-Medencei Magyar Autonómia-
Tanács vezetői jövő héten tanácsko-
zást tartanak, és remélik, hogy közös 
álláspont kialakításával segítik elő 
a folyamat beindítását. Arra hívta 
fel a fi gyelmet, hogy az Andreas 

Gross neve által fémjelzett, az Eu-
rópa Tanács Parlamenti Közgyűlése 
által 2003-ban elfogadott jelentés 
az autonómia-formákat konfl ik-
tus-megelőző eszköznek nevezi, és 
kifejezetten ajánlja alkalmazásukat. 
Nagyon nehéz lesz mindenki szá-
mára elfogadható szöveget alkotni, 
és sikeres aláírásgyűjtés esetén sem 
biztos, hogy a Bizottság jogszabályt 
fog alkotni, de a folyamat elindul –
zárta mondanivalóját.

Winkler Gyula EP-képviselő azzal 
rekesztette be a tanácskozást, hogy 
a maximalizmus kudarcot eredmé-
nyezhet, az viszont világos, hogy a 
nemzeti közösségek védelme nem 
tekinthető kizárólag tagállami kom-
petenciának. Majd, a siker érdekében 
– egyetértve Tőkés László javaslatá-
val – ő is a minél szélesebb koalíció 
megteremtését hangsúlyozta. 

Brüsszel, 2012. január 26.

     

Közeledő álláspontok és nemzeti összefogás az önrendelkezésért

Autonómia
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A titkosszolgálati átvilágítás és 
a gazdasági elszámoltatás témája 
került ismételten napirendre Tőkés 

László EP-képviselő, az Erdélyi Ma-
gyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke  
2012. január 31-én tartott sajtótájé-
koztatóján, amelyen meghívottként 
részt vett Antal János, az EP-képvi-
selő egyházügyi tanácsosa is. 

Tőkés László szerint sajnálatos az, 
hogy huszonkét évvel a Ceauşescu-
diktatúra bukása után még mindig 
lassan halad az egyházi átvilágítás, 
illetve a posztkommunista időszak-
ban elkövetett anyagi visszaélések 
elszámoltatásának folyamata. Nehe-
zíti a pénzügyi számonkérést, hogy 
újabb és újabb korrupciós eset me-
rül fel, mondotta Tőkés László, majd 
hozzátette, hogy ezek kivizsgálásá-
ban a 2010-ben megválasztott ma-
gyar nemzeti kormány hatóságainak 
is szerepet kell vállalniuk. 

Az elszámoltatás szükségessé-
gét jól példázza az a korrupciós 
eset, amit Tőkés László ismertetett 
a sajtótájékoztató keretében, és 
amelyben a Bihar megyei RMDSZ 
„négyesfogata” – Kiss Sándor, La-

katos Péter, Biró Rozália, Szabó 

Ödön – érintett. Erdélyi képviselőnk 
nem hivatalos, de egészen bizonyos 
értesülései szerint a bihari RMDSZ, 
Forró Tamás kétes hírű üzletember 
közvetítésével, 250 ezer euróért – 
mintegy 75 millió forintért – kínálta 
eladásra a Nagyváradon felépített, 
Körös-parti Ady-központot. A Szé-
chenyi-pályázaton a Királyhágómel-
léki Református Egyházkerülettől el-
orozott összeg viszont kereken 320 
millió forint. A szembeötlő különbö-
zet okkal ébreszt gyanút a pályázati 
pénz felhasználása iránt, hívta fel a 
fi gyelmet Tőkés László. Az eset rávi-
lágít arra, hogy a bihari RMDSZ mi-
ként „csatornázza el” a magyar köz-
pénzek egy részét. 

A sajtótájékoztatón elhangzott 
az is: feltűnő, hogy a román politikai 
élet magyar – RMDSZ-es – képvise-
lői mintha teljes mentességet él-
veznének a korrupció tekintetében. 
Az erre irányuló kezdeményezés el-
lenére a magyarországi pénzekkel 
visszaélők elszámoltatása sem halad 
előre. 

Az EMNT országos vezető testü-
leteinek, az elmúlt hétvégén lezaj-
lott gyűléseivel kapcsolatosan Tőkés 
László elmondta: döntés született 
arról, hogy tárgyalásokat kezdemé-
nyeznek annak reményében, hogy 
a magyar nemzeti közösség részére 
évente kiutalt támogatásokat mél-
tányosan osszák el. Mint ismeretes, 
az RMDSZ a tavaly 3,5 millió eurónak 
megfelelő összeget kapott adóleje-
inkből, idén pedig még ennél is töb-
bet, amelynek kétharmadát valószí-
nűsíthetően saját célokra költik el. 
Meg kell törni az RMDSZ pénzügyi 
monopóliumát, és kettős elszámol-
tatást kell szorgalmazni, hangsú-
lyozta Tőkés László.

Antal János, a Királyhágómelléki 
Református Egyházkerület előadó-
tanácsosa, EP-képviselői tanácsadó 
a titkosszolgálati átvilágítás kapcsán 
arról számolt be, hogy a kutatóbi-
zottság tagjai az elmúlt héten újabb 
dokumentumokat vettek át a buka-
resti székhelyű Szekuritáté Irattárait 
Tanulmányozó Országos Tanácstól 
(CNSAS). A bevett eljárás szerint, a 
dokumentumokról készített máso-
latokat az Egyházkerületi Átvilágító 
Bizottság tanulmányozza át, és ál-
lapítja meg, hogy az illető együtt-
működött-e a Szekuritátéval. Antal 
János, aki a kutatóbizottság vezető 
tagja, kifejtette: az egyházkerület 
katalizátorként működött a romá-
niai magyar klérus titkosszolgálati 

átvilágítását illetően. A folyamathoz 
csatlakozott az evangélikus és az 
unitárius egyház is, akikkel közösen 
egy szakmai egyeztető fórumot ala-
kítottak ki. Katolikus vagy ortodox 
oldalon azonban az egyházi veze-
tés elzárkózott az átvilágítástól. A 
beszámolóból azt is megtudhattuk, 
hogy a budapesti székhelyű Bethlen 
Gábor Alap mintegy 800 ezer forint-
tal támogatta a Királyhágómelléki 
Református Egyházkerület átvilágí-
tással kapcsolatos munkáját. 

1998 óta több mint 150 iratcso-
mót kértek ki, ebből 70-et kapott 
kézhez az Egyházkerületi Átvilágító 
Bizottság és 50 esetben született 
döntés. Hat esetben bizonyoso-
dott be, hogy valamely lelkipásztor 
együttműködött a román titkosszol-
gálattal – közölte újságírói kérdésre 
válaszolva Antal János. Ugyanakkor 
elmondta, több olyan lelkipásztor is 
van, aki a múlttal való nyílt szembe-
nézés helyett az emigrációt vagy a 
nyugdíjaztatást választotta. 

Tőkés László a témához kapcso-
lódóan megjegyezte: több esetben 
úgy tűnik, hogy a CNSAS szándéko-
san tartja vissza az újabb titkosszol-
gálati dossziék kibocsátását. Szintén 
tudni való, hogy egyes választott 

egyházi tisztségviselők átvilágítá-
sa – a törvényes rendelkezések elle-
nére – még mindig várat magára. 

Nagyvárad, 2012. január 31.

Kettős átvilágítást szorgalmaz Tőkés László EMNT-elnök

Átvilágítás
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Az Európai Parlament ötéves törvényhozási ciklusának felénél az intéz-
ményben és az egyes frakciókban tisztújításra került sor. Ennek keretében a 
néppárti frakció Szájer Józsefet választotta újra a képviselőcsoport jogal-
kotásért felelős alelnökének, Őry Csabát foglalkoztatáspolitikai koordiná-
torként erősítette meg pozíciójában, Surján László kereszténydemokrata 
politikust pedig az Európai Parlament egyik alelnökének választotta.

Január végén az EP szakbizottságainak tisztségviselőiről döntöttek a 
képviselők. Ennek keretében 2012. január 23-án Gál Kingát az Állampolgá-
ri Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság első alelnökévé választották. Az első 
alelnöki tisztség az elnök közvetlen helyettesítését jelenti, amely a magyar 
és a néppárti érdekérvényesítés szempontjából is kiemelkedő pozíció. A 
fi deszes EP-képviselő már 2007 februárja óta látja el ezt a feladatot. A tiszt-
újítás során a környezetvédelmi és élelmiszerbiztonsági kérdésekkel fog-
lalkozó szakbizottság szintén döntött a testület új vezetéséről. A szavazás 
eredményeként Áder Jánost ‒ aki 2009 óta tagja a testületnek ‒ a bizott-
ság egyik alelnökévé választották. 

2012. január 24.
http://fi desz-eu.hu

Tisztújítások az EP-ben: Fideszes 
képviselők alelnöki pozíciókban

Röviden az EP 
strasbourgi üléséről

Bemutatkozott a dán elnökség

Helle Thorning-Schmidt dán 
miniszterelnök 2012. január 18-án 
mutatta be a dán soros elnökség 
programját az Európai Parlament-
ben. A dán elnökség kiemelt terü-
letei közé tartozik a gazdasági és 
pénzügyi helyzet, a hitelválság és az 
euró válságának kezelése, a gazda-
sági kormányzás, valamint a 2013-
2020-as hosszú távú költségvetés-
ről való tárgyalások. A programban 
fontos helyet foglal el továbbá az 
egységes piac továbbfejlesztése, 
a zöld növekedés, az új energia-
hatékonysági irányelv és a közös 
európai menedékjogi rendszer 
2012 végéig történő létrehozása.

Állásfoglalás 

A képviselők 2012. január 19-én 
állásfoglalásban fogalmazták meg 
véleményüket és kételyeiket az új, 
megerősített gazdasági unióról szó-
ló tárgyalásokkal kapcsolatban. A 
tervezet szerint az új gazdasági kor-
mányzási rendszernek mindenkép-
pen nagy hangsúlyt kell fektetnie 
a növekedésre és a szolidaritásra.

Elektronikus hulladékok

Az európaiak egyre több hűtő-
szekrényt, telefont és egyéb elekt-
romos gépet dobnak ki, miközben 
gyakran megfeledkeznek a bennük 
található értékes anyagok kinyeré-
séről. Az EP-ben 2012. január 19-én 
szavazásra bocsátott jogszabály ja-
vítaná az elektronikus hulladékok 
összegyűjtését és újrafelhasználását.

Csökkentenék az élelmiszerpa-

zarlást

Az EU-ban jelenleg tapasztal-
ható élelmiszerpazarlás legalább 
felét el lehetne kerülni, áll a sürgős 
lépéseket követelő állásfoglalás-
tervezetben, amelyről januárban 
szavazott a parlament. Az ehető, 
egészséges élelmiszerek mintegy 
fele a szemétben köt ki az uniós 
háztartásokban, élelmiszerboltok-
ban és éttermekben. Az évente ki-
dobott élelmiszerek mennyisége 
fejenként akár 179  kiló is lehet. .

Járóka Lívia folytatja munkáját a 
nőjogi bizottság alelnökeként

Járóka Lívia fi deszes EP-képvise-
lőt 2012. január 25-én megerősítet-
ték az Európai Parlament Nőjogi- és 
Esélyegyenlőségi Bizottságának 
első alelnöki pozíciójában. A nép-
párti politikus 2004 óta parlamenti 
képviselő, és 2009 óta tölti be a szak-
bizottság alelnöki tisztségét.

A FEMM bizottság, jogalkotási és 
önálló kezdeményezésű jelentései 
révén egyaránt igyekszik hozzájá-
rulni a nemek közötti egyenlőség és 
a hátrányos megkülönböztetéstől 
mentes társadalmi környezet kiala-
kításához. A női jogok előmozdítása 
terén elsődleges feladatot jelent ma 
is a nemek között évek óta stagná-

ló bérszakadék felszámolása a fog-
lalkoztatás terén; a tanulmányaikat 
gyermekszülés, vagy gyermekgon-
dozás miatt megszakító fi atal anyák 
támogatása az oktatás terén; illetve 
a szakbizottság igyekszik hangsúlyt 
fektetni a szegénységi küszöbhöz 
közel élő nők helyzetére, a többszö-
rös diszkrimináció jelenségére, vala-
mint a családon belüli és a nők elleni 
erőszak visszaszorítására is. Járóka 
Lívia, az EP egyetlen roma szárma-
zású képviselője 2009 óta tölti be a 
szakbizottság első alelnöki tisztsé-
gét.

2012. január 25.
http://fi desz-eu.hu

Hírmozaik
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Február 1–2. 

● Brüsszel
Európai parlamenti munkahét
Február 3.  

● Budapest, EP-iroda
Kárpát-Medencei Magyar Autonómia Tanács ülése
Budapesten, Tőkés László EP-képviselő irodájá-

nak tanácstermében ülésezett a Kárpát-Medencei 
Magyar Autonómia-Tanács (KMAT). Kiemelt témája 
volt a kisebbségi jogok ügyében indítandó európai 

polgári kezdeményezés, valamint az ezirányú közös 
kárpát-medencei cselekvési terv kidolgozása. Az ülés 
keretében két konkrét előterjesztést vitattak meg, 
nevezetesen a Székely Nemzeti Tanács tervét, vala-
mint az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács javaslatát. 
Winkler Gyula EP-képviselő az RMDSZ álláspontját 
ismertette.

● Budapest, EP-iroda
Sajtóértekezlet
A KMAT budapesti tanácskozását követő sajtótá-

jékoztatón Tőkés László elnök konstruktív összejö-
vetelnek nevezte a megbeszélést, rámutatva, hogy 
a KMAT annak a nemzeti együttműködési rendszer-
nek a keretében fejti ki tevékenységét, amelyet Or-

bán Viktor, Magyarország miniszterelnöke hirdetett 
meg. Németh Zsolt külügyi államtitkár az összefogás 
szükségességét hangsúlyozta, Mécs László, a KMAT 
főtitkára pedig a gyűlés érdemi döntéseit ismertette 
a sajtóval.

● Debrecen, Csokonai Színház
A Debreceni Egyetem alapításának centenáriumi 

ünnepsége
Tőkés László a Partiumi Keresztény Egyetem el-

nökének minőségében vett részt a jubileumi ünnep-
ségen. Fábián István rektornak egyetemünk köszö-
netét tolmácsolta a Debreceni Egyetem mindenkori 
odaadó támogatásáért.

Február 4.  

● Derecske központja
Önkormányzati farsangi rendezvény
 Február 6.  

● Budapest, Nemzetgazdasági Minisztérium
Mikó Imre Terv-bemutató 
Budapesten kormányzati szakemberek és vállal-

kozók előtt mutatták be az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács által kezdeményezett Mikó Imre Tervet. Az 
elkészült gazdaságfejlesztési stratégia olyan meg-
oldásokat kíván nyújtani, melyek az erdélyi magyar 
közösség gazdasági létét és távlati felemelkedését 
alapozzák meg Romániában, az Európai Unió kereté-
ben. Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 
elnöke a gazdasági autonómiát megalapozó elkép-
zelésnek nevezte a tervet. Mint mondta, a gazdasági 
autonómia elengedhetetlen velejárója az egyéb au-
tonómiaformáknak. 

Február  7.   
● Budapest, Országház
Határon túli vidékfejlesztési stratégia ünnepélyes 

aláírása 
● Budapest, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Megbeszélés Németh Lászlóné miniszterasszony-

nyal
Február  7–9. 

● Brüsszel
Európai parlamenti munkahét
Február  9.  

● Budapest, EP-iroda
Sajtóértekezlet Surján László EP-alelnökkel
Tőkés László EP-képviselő Budapesten jelképe-

sen átadta az Európai Parlament alelnökségét utód-
jának, Surján László kereszténydemokrata politikus-
nak, akit az EP január 18-i plenáris ülésén választottak 
meg a tizennégy alelnök egyikének.

Február  10. 

● Komárom, Selye János Egyetem
Tőkés László európai parlamenti képviselő a fel-

vidéki Komáromba látogatott. Az Európai Parlament 
volt alelnöke találkozott a város elöljáróival, megko-
szorúzta az Eszterházy-emléktáblát, Molnár János 
dékán meghívására előadást tartott a Selye János 

Egyetem Református Teológiai Karán, végül pedig 
az Egy Jobb Komáromért civilszervezet autonómia-
fórumán vett részt, Nemes Csaba budapesti EP-iro-
davezető társaságában. A fórumon kiemelt fi gyelem 
irányult Boldoghy Olivér színművész és sorstársai 
ügyére, akiket a szlovák állam jogellenes módon 
megfosztott állampolgárságuktól.

Február 13–16. 

● Strasbourg
Európai parlamenti munkahét
Február 17. 

● Budapest, Nemzetgazdasági Minisztérium
Megbeszélés Matolcsy György miniszterrel
● Budapest, az Emberi Méltóság Tanácsának szék-

háza
Az Emberi Méltóság Tanácsának Sajtóértekezlete, 

Lomnici Zoltán elnökkel a szlovák állampolgárságuk-
tól jogellenesen megfosztott felvidékiek ügyének 
tárgyában

● Nagyvárad, KRE Székháza
Zsuzsanna Bál 
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület ha-

gyományos módon, idén is jótékony célú Zsuzsanna 

bált szervezett Székházának dísztermében, amelynek 
bevételével ez esetben a Zilahi Református Wesse-

lényi Kollégiumot támogatták. Az eseményen a báli 
hagyomány helyreállítójaként Tőkés László európai 
parlamenti képviselő, előző püspök is részt vett. 

Tőkés László februári eseménynaptára

Február
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Február 19–21.  
● Székelyföld
Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

(EMNT) elnöke februárban háromnapos székelyföl-
di körúton vett részt annak céljából, hogy az Erdélyi 
Magyar Néppárt február 28-i, csíkszeredai I. Országos 
Küldöttgyűlése előtt a helyszínen tájékozódjon a 
védnökségével létrehozott párt székelyföldi szerve-
zeteinek ügyeiről. A Marosszéken kezdődő körút első 
állomásán az EP-képviselő Smaranda Enacheval, a 
Pro Europa Liga egyik vezetőjével, majd a Néppárt 
marosvásárhelyi és megyei vezetőségével találko-
zott. Munkaebéd keretében megbeszélést folytatott 
Vass Leventével, az EMNP és az RMDSZ lehetséges 
közös polgármesterjelöltjével. A körút további állo-
másai: Makfalva, Szentegyháza, Gyergyószentmiklós, 
Gyergyóújfalu, Székelyudvarhely, Illyefalva, Kovász-
na és Sepsiszentgyörgy voltak. Tőkés László a három 
mozgalmas nap keretében Mezei Jánossal, Gyer-
gyószentmiklós polgármesterével, Zsigmond Barna 

Pállal, Magyarország csíkszeredai főkonzuljával is 
tárgyalt. A körútra Papp Előd, az Erdélyi Magyar Nép-
párt Székelyföldért felelős alelnöke kísérte el.

Február 24.

● Csíkszereda 

Az Erdélyi Magyar Néppárt Elnökségének ülése
Február 25.  

● Csíkszereda, Csíki Játékszín
Az Erdélyi Magyar Néppárt alakuló kongresszusa
Közel száz helyi szervezet küldöttje, valamint 

nyolcvan hazai és anyaországi meghívott részvételé-
vel Csíkszeredában tartotta első Országos Küldött-
gyűlését az Erdélyi Magyar Néppárt. A 315 tagból álló 

testület 309 szavazattal Toró T. Tibort választotta 
meg országos elnöknek. A vezetőség további tag-
jai: Szilágyi Zsolt elnökhelyettes, Gergely Balázs, a 
közép-erdélyi régióért felelős alelnök, Papp Előd, a 
Székelyföld régióért felelős alelnök, valamint Zaty-

kó Gyula, a partiumi régióért felelős alelnök. Ünnepi 
beszédében Tőkés László, a Néppárt védnöke az új 
politikai alakulat legfőbb irányvonalaként az Erdély-
központúságot nevezte meg. 

Február 26.  

● Nagyvárad, KRE-Székház
A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, illetve a szerve-

zet elnöke, Tőkés László európai parlamenti képvi-
selő meghívására a Balsai-bizottság három elismert 
jogszakértője, Horváth Attila egyetemi docens, a 
Civil Jogász Bizottság alapító tagja, Juhász Imre ad-
junktus, a Független Rendészeti Panasztestület elnö-
ke, valamint Völgyesi Miklós, a Legfelsőbb Bíróság 
Büntető Kollégiumának emeritus tanácselnöke tar-
tott előadást Nagyváradon, a kommunista diktatúrák 
áldozatainak emlékére szervezett rendezvényen. 

Február  27–29. 

● Brüsszel
Európai parlamenti munkahét
A Partium SK focicsapat látogatása
Tőkés László EP-képviselő meghívására a nagyvá-

radi Partium SC futballklub csapatának 25 tagú kere-
te tett látogatást Brüsszelben. Bölöni László nemzet-
közi hírű mesteredző közvetítésének köszönhetően, 
a csapat barátságos edzőmérkőzést játszott a Royale 
Union Saint Gilloise ifj úsági csapatával. 

Február
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Ismét Verespatak volt a téma az Európai Parlamentben

A verespataki bányaberuházás 
immár több mint tíz éve, váltakozó 
erősséggel, de változatlan idősze-
rűséggel foglalkoztatja a hazai és a 
külföldi politikai és társadalmi köz-
véleményt.

2012. január 31-én széles körű 
tiltakozó akció-sorozatot szervezett 
a Greenpeace környezetvédelmi 
egyesület Kelet- és Közép-Európa 
több országának fővárosában – töb-
bek között Magyarországon és Ro-
mániában – a tizenkét évvel ezelőtti 
tiszai ciánkatasztrófa évfordulója 
alkalmából. A bukaresti tiltakozók 
Borbély László környezetvédelmi 
miniszter irodájába is behatoltak, az 
ott található fűtőtestekhez láncol-
ván magukat.

A február elsejei, brüsszeli mini-
plenáris napirenden kívüli felszóla-
lásai rendjén Tőkés László erdélyi 

képviselő az egyre inkább kiélező-
dő, botrányos bányaügyi helyzethez 
szólt hozzá, arra szólítva fel Martin 

Schulz elnököt, hogy járjon közben 
az Európai Bizottságnál és Romániá-
nál az Európai Parlament által 2010 
tavaszán, minősített szavazattöbb-
séggel elfogadott, azon határozat 
életbe léptetése érdekében, amely 
a ciánalapú bányászat általános 

tilalmának kimondását kezdemé-
nyezte az egész Unió területén.

Amint az ismeretes, az akkori par-
lamenti döntés előadói Áder János 

és Tőkés László európai képviselők 
voltak. Felszólalásában erdélyi kép-
viselőnk arra az ellentmondásra 
mutatott rá, hogy az Európai Bizott-
ságot a képviseleti demokrácia 

alapelve, illetve az európai törvény-
hozás ennek értelmében elfogadott 
határozata szinte semmire sem kö-

telezi, mivel a tagállami illetékesség 
szabadsága felülírja ezeket. Egyszó-
val: ilyen esetekben a demokratikus 
közakarat szabálya – a demokratikus 
Európában! – érvényét veszti.

Ez az önellentmondásos demok-

rácia-defi cit annál is súlyosabb, 
mivel a gigantikus verespataki zagy-
tározó – a bányaterv megvalósulása 
esetén – időzített ökológiai „atom-

bombaként” fenyegetné az egész 
Kárpát-medence, a marosi–tiszai 
vízgyűjtőterület, Erdély, Románia 

és Magyarország természeti és élő-
világát, valamint lakosságát.

Tudnivaló, hogy a 330.000 km2 te-
rületű Kárpát-medence csodálatos 
természeti szépsége és rendkívüli 
gazdagsága forog kockán, amely-
hez fogható az egész földön alig 
található. A közel 15 millió lakosnak 
otthont adó, mintegy 160.000 km2 
kiterjedésű Tiszai vízgyűjtőterüle-

ten öt ország – Szlovákia, Ukrajna, 
Románia, Magyarország és Szerbia 
– osztozik, amelyeknek jól felfogott, 
közös érdeke, hogy ennek a súlyo-
san veszélyeztetett Kárpát-meden-
cei tájegységnek a megmentése ér-
dekében összefogjanak.

Minden magyar számára szégyen 
volna, hogyha éppen két románi-
ai RMDSZ-es miniszter nevéhez 
fűződne a környezetünket és gyer-
mekeink jövőjét veszélyeztető, vad-
kapitalista bányavállalkozás enge-
délyezése.

Brüsszel, 2012. február 2.

A magyar fővárosban ülésezett a KMAT
Budapesten, Tőkés László EP-

képviselő irodájában ülésezett 2012. 
február 3-án a Kárpát-medencei 
Magyar Autonómia Tanács (KMAT), 
amelynek kiemelt témája a kisebbsé-
gi jogok ügyében indítandó európai 
polgári kezdeményezés, valamint 
az ezirányú közös Kárpát-medencei 
cselekvési terv kidolgozása volt.

Tőkés László, a Kárpát-medencei 
Magyar Autonómia Tanács elnöke 
azért kezdeményezte a tanács ösz-
szehívását, mert szerinte elérkezett 
az idő arra, hogy az európai állam-
polgári kezdeményezés által új 

lendületet adjanak az autonómia-
küzdelmeknek. A találkozón a ha-
táron túli magyarságot a különbö-
ző kárpát-medencei érdekvédelmi 
szervezetek képviselték. Az Erdélyi 
Magyar Néppárt és a Romániai Ma-
gyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 
küldöttei megfi gyelőkként voltak je-
len, ugyanakkor részt vettek a meg-
beszélésen az Országgyűlés és a ma-
gyar kormány képviselői is. A részt-
vevő tagszervezetek egy szakmai 
bizottság létrehozásáról határoztak, 
melynek élére Gál Kinga EP-képvi-
selőt kérték fel. A KMAT ülésén részt-

vevők egyetértettek abban, hogy 
a polgári kezdeményezés pártok 
felett álló nemzeti ügy és megvaló-
sításához összefogásra van szükség.

Az ülés keretében két konkrét elő-
terjesztés történt, az egyik a Székely 
Nemzeti Tanács terve, a másik pedig 
az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 
szövegtervezete. Winkler Gyula EP-
képviselő az RMDSZ álláspontját is 
ismertette. 

A tanácskozást követő sajtótájé-
koztatón Tőkés László konstruktív 
összejövetelnek nevezte a megbe-
szélést. Megjegyezte azt is, hogy a 

Botrányos bányaügy
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Tőkés László EP-képviselő 2012. február 9-én Budapesten átadta az Eu-
rópai Parlament alelnökségét utódjának, Surján László kereszténydemok-
rata politikusnak, akit az EP január 18-i plenáris ülésén választottak meg a 
tizennégy új alelnök egyikének.

Mint ismertes, Tőkés Lászlót, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnökét 
2010 júniusában, a Fidesz európai parlamenti képviselőcsoportjának javas-
latára, a magyar és a román néppárti delegáció támogatásával jelölték az 
EP alelnöki tisztségére, azt követően, hogy elődjét, Schmitt Pált a Magyar 
Országgyűlés elnökévé, majd pedig Magyarország köztársasági elnökévé 
választották. Tőkés László másfél esztendeig tartó szolgálata után, tavaly 
decemberben jelentette be, hogy erdélyi elfoglaltságaira való tekintettel, az 
ötéves törvényhozási ciklus felénél megtartott általános tisztújításon nem 
vállalja a jelöltséget az alelnöki tisztségre.

Erdélyi képviselőnk alelnökként a kultúráért, vallási felekezetekkel való 
párbeszédért, a Keleti Partnerségért, valamint a nyugat-balkáni bővítésért 
egyaránt felelt, mindemellett a kulturális, valamint Emberi jogi bizottságok 
tagjaként is tevékenykedett. „Keresztény Európát” meghirdető képviselői 
programja szellemében a Lisszaboni Szerződés vallási párbeszédre vonat-
kozó 17. cikkelyének életbe léptetését készítette elő az EU és az egyházak 
közötti párbeszéd intézményesítése végett.

A staféta átadásakor Tőkés László kifejtette: Európa sokrétű válsága elle-
nére végre olyan történelmi időszakban élünk, amikor nagyjából egy irány-
ba mutatnak az európai és a magyar politikai tendenciák. „Nem kell szembe 
mennünk Európával; az európai egyesülésnek szerves részét képezheti a 
magyar nemzetegyesítés folyamata” – mondotta az erdélyi politikus.

Arról is szólt, hogy az erdélyi magyarok képviselete ‒ szerinte ‒ már nem 
kisebbségi ügy, hanem az egységes magyarság képviseletét jelenti. 

A Surján Lászlónak átnyújtott staféta jelképes tárgyi jele a Lisszaboni 
Szerződés 17. szakaszának az életbe léptetésére vonatkozó dokumentum 
volt. A stafétát átvevő Surján László arról beszélt, hogy Schmitt Pál és Tőkés 
László után különleges megtiszteltetést jelent számára az alelnöki tisztséget 
átvenni. Nemzetpolitikai kérdésekben teljes az egyetértés elődjével, és mint 
fogalmazott, közös szülőhelyük, Kolozsvár is minden szempontból kötelezi 
őt. 

„Tőkés Lászlónak hihetetlenül nagy érdemei vannak abban, hogy ez a 
bizonyos jelentés megszületett, és azt el is fogadta az EP. Különösen hálás 
vagyok Tőkés Lászlónak, hogy ezzel a munkával tulajdonképpen lezárta azt 
a fontos fejezetet, amelyet úgy is lehetne nevezni, hogy dialógus a dialógus-
ról” – zárta szavait Surján László.

Budapest, 2012. február 10.

KMAT annak a nemzeti együttműkö-
dési rendszernek a keretében fejti ki 
tevékenységét, amelyet Orbán Vik-

tor, Magyarország miniszterelnöke 
meghirdetett. 

Tőkés László emlékeztetett arra, 
hogy tavaly márciusban határozott 
úgy a KMAT, hogy élni kíván a pol-
gári kezdeményezés eszközével. 
Kifejtette: „meg kellene találni az 
arany középutat, amely a kisebbségi 
kérdés iránt amúgy elég érzéketlen 
Európai Unió és a magyarság igé-
nyeit is kielégíti, másként – amint 
Németh Zsolt külügyi államtitkár a 
tanácskozáson rámutatott – fennáll-
hat a veszélye egy olyan kudarcnak, 
ami épp ellenkező hatást ér el és 
visszavetné az ügyet.” Tőkés László 
szerint a legnagyobb gond, hogy az 
Európai Unió  a kisebbségi kérdése-
ket kizárólag tagállami kompetencia 
körébe utalja. „Ezt a korlátot kelle-
ne áttörni, hogy ne a más országok 
ügyeibe való beleszólásként kezel-
jék Európában a különböző kisebb-
ségi ügyeket” – hangoztatta az erdé-
lyi EP-képviselő. 

Budapest, 2012. február 4.

Tőkés László átadta az EP-alelnöki stafétát 

Lépések a sport-

hulliganizmus ellen

Miközben a sport népszerű-
sítése a tagállamok feladata, az 
EU-nak mindent meg kell tennie 
a sporttal kapcsolatos korrupció, 
erőszak és dopping felszámolása 
érdekében, áll Santiago Fisas Ayxe-
la spanyol néppárti képviselő jelen-
tésében, amelyről februárban sza-
vazott az EP plenárisa Brüsszelben. 

A jelentés többek között a sport-
tal kapcsolatos korrupció felszámo-
lására fogalmazott meg javaslatokat. 
Így például bűncselekményként kel-
lene kezelni a bundázást, az illegális 
fogadást, a doppingszerekkel való 
kereskedést. A stadionokból az erő-
szakot a jelentés szerint úgy lehetne 
száműzni, ha létrejönne egy európai 
adatbázis, amely tartalmazza azok 
neveit, akiket valamelyik ország sta-
dionjából már kitiltottak. Így lehet-
ne megakadályozni, hogy más or-
szágban bejussanak a stadionokba.

http://www.europarl.europa.eu

Stafétaátadás
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Tőkés László a felvidéki Komáromba látogatott

Tőkés László európai parlamen-
ti képviselő 2012. február 10-én a 
felvidéki Komáromba látogatott.  

Délelőtt dr. Molnár János dé-
kán meghívására a Selye János 
Egyetem teológiai fakultását keres-
te fel, ahol Egyház és Egyetem cím-
mel előadást tartott. Előadásában 
többek között az európai felsőok-
tatási rendszer modernizációjáról 
is értekezett, az Európa 2020 el-
nevezésű uniós stratégia összefüg-
gésében. 

Az értekezlet után az EP-képvise-
lő a városházára látogatott, ahol Ko-
márom polgármestere, Anton Ma-

rek, valamint Szabó Béla és Novák 

Tamás alpolgármesterek fogadták. 
A város elöljáróival a határon átíve-
lő együttműködési lehetőségekről 
tárgyalt. Ezt követően Boldoghy 

Olivér szlovák állampolgárságától 
megfosztott felvidéki színművész és 
a Jobb Komáromért Polgári Kez-

deményezés vezetőinek társaságá-
ban megkoszorúzta a belvárosban 

tavaly felállított Eszterházy János-
emléktáblát. 

A látogatás utolsó programja-
ként Tőkés László Önrendelkezés 

a Kárpát-medencében címmel tar-
tott előadást a Selye János Egyetem 
konferencia-központjában, több 
száz fős hallgatóság előtt. Megítélé-
se szerint az autonómia terén igen 
rossz a helyzet a Kárpát-medencé-
ben. Az 1989-es politikai változások 
lendülete már a 90-es évek elején 
megtört.  A magyar érdekvédelmi 
szervezetek általában meghunyász-
kodással viszonyultak az önrendel-
kezés létfontosságú ügyéhez. Elvte-
len kompromisszumok és félmegol-
dások helyett tényleges önrendelke-
zésre kell törekedni ‒ hangsúlyozta 
az erdélyi politikus.  

Az EP-képviselő kifejtette: az ön-
rendelkezésért folytatott jogos küz-
delemben egyedül az összefogás és 
az erős hit hozhat eredményt. „Ne 
kisebbségként gondolkodjunk, ha-
nem az egységes magyar nemzet 
részeként vívjunk meg jogainkért” – 
bíztatta a lelkes hallgatóságot.  

Komárom, 2012. február 11.

A „temerini fi úk” szabadon bocsátását kérik
2004 őszén összesen 61 évre 

ítélt az újvidéki bíróság öt teme-
rini fi atalembert, mert megvertek 
egy szerb kábítószer-kereskedőt. 
Az aránytalanul szigorú ítélet nagy 
port kavart, különösképpen azért, 
mert fordított esetben a szerb ha-
tóságok rendre szemet hunytak: az 
idő tájt mintegy 300 brutális ma-
gyarverés történt a Vajdaságban, 
és egyik esetet sem vizsgálták ki, 
sosem vonták felelősségre a szerb 
nemzetiségű tetteseket.    

Tőkés László EP-képviselő több-
ször is szót emelt a 10–15 évre 
bebörtönzött „temerini fi úk” vé-
delmében, rámutatva, hogy a fi a-
talok legfőbb „bűne” az volt, hogy 
magyarok – hisz Szerbiában ilyen 
súlyos büntetéseket a balkáni há-
borúban elkövetett háborús vagy 
népellenes bűnökért sem róttak ki 
senkire.  Erdélyi képviselőnk leg-
utóbb február 8-án, Doris Pack-hoz, 

az Európai Parlament délkelet-euró-
pai bizottságának tagjához fordult 
a temerini fi úk ügyében. Tudnivaló, 
hogy 2005-ben Doris Pack vezette 
a vajdasági magyarverések kivizs-
gálására kiküldött EP-bizottságot, 
amikor is a temerini fi atalemberek 
családjait is felkereste, és közben-
járt Zoran Sztojkovics akkori szerb 
belügyminiszternél a 15 évre ítélt 
Máriás István, a 13 évre ítélt Illés 
Zsolt, az egyenként 11–11 évre ítélt 
Szakáll István és Uracs József, vala-
mint a 10 évre ítélt Horváth Árpád 
szabadon bocsátásának érdekében. 
Tőkés László Máriás István család-
jának kétségbeesett üzenetét tol-
mácsolva kérte Pack asszony segít-
ségét. Máriás István szülei jelezték, 
hogy a büntetések csökkentésére 
irányuló beadványaikkal minden 
jogi fórumot megjártak az elmúlt 
hét évben, s a szerb államfőhöz ta-
valy elküldött kegyelmi kérvényük-

re is elutasító választ kaptak. Az 
erdélyi képviselő rámutatott arra, 
hogy a szerb igazságszolgáltatás 
továbbra is kettős – magyarellenes 
– mércével mér, hisz Borisz Tadics 
szerb államelnök nemrég adott 
amnesztiát egy háromszoros szerb 
gyilkosnak, és hangsúlyozta, hogy 
2010-ben Tadics „embertelennek” 
minősítette a temerini fi úkra kisza-
bott börtönbüntetést, és amneszti-
át ígért számukra. 

Az Európai Parlament délkelet-
európai bizottságának tagjaként, 
Doris Pack a napokban levelet inté-
zett Borisz Tadics szerb államfőhöz, 
és aggodalmának adott hangot, 
hogy – 2010-ben tett, „emberséges 
ígérete ellenére” – nem részesítette 
közkegyelemben a súlyos börtöné-
vekre ítélt vajdasági magyar fi atalo-
kat. 

Brüsszel, 2012. február 20.

Kárpát-medencei összefogást!
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Tőkés László, az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke va-
sárnappal kezdődően háromnapos 
székelyföldi körúton vesz részt an-
nak céljából, hogy az Erdélyi Ma-

gyar Néppárt (EMNP) csíkszeredai 
I. Országos Küldöttgyűlése előtt a 
helyszínen tájékozódjon az általa 
védnökölt párt székelyföldi szerve-
zeteinek ügyeiről, illetve hogy első 
kézből kapott információk alapján 
képet alkothasson az időközben fel-
merült legfontosabb kérdésekről.

A Marosszéken kezdődő körút 
első állomásán 2012. február 19-én 
Smaranda Enache fogadta hétvégi 
otthonában az erdélyi EP-képviselőt. 
Mint ismeretes, Tőkés László az is-
mert jogvédőt következetes ember-
jogi küzdelméért tavaly Európai Pol-

gári Díjra javasolta, a díjat 2011. ok-
tóber 6-án Marosvásárhelyen adta át 
akkor még EP alelnöki minőségében 
az egykori temesvári lelkipásztor. A 
találkozóra Tőkés Lászlót elkísérte a 
Néppárt székelyföldi küldöttsége is. 
A megbeszélésen a marosvásárhelyi 
polgármesteri székért független je-
löltként induló Smaranda Enachéval 
áttekintették a jelenlegi helyzetet és 
egyetértettek abban, hogy a maros-
vásárhelyiek érdekében a tizenkét 
éve regnáló polgármestert le kell 
váltani. Leszögezték: ez azonban 
csak akkor valósítható meg, ha a le-
hető legszélesebb választási együtt-
működéssel egy hiteles alternatíva 
alakítható ki. Megállapították, hogy 
a marosvásárhelyi polgármester-vá-
lasztás kérdése túlmutat Marosvá-
sárhelyen, hiszen most már az egész 
erdélyi magyarság fi gyelemmel kö-
veti az egykori székely főváros törté-
néseit. Mint rámutattak: ebben a fe-
szült helyzetben a közösségi érdeke-
ket kell fokozottan szem előtt tartani, 
és a szűkkeblű pártpolitikai megfon-
tolások fölé kell emelkedni, csakis ez 
vezethet célra. Ennek szellemében 
Smaranda Enache megismételte ko-
rábban nyilvánosságra hozott állás-
pontját: amennyiben úgy látja, hogy 
sikerül olyan jelölt mögé felsorakoz-
tatni a marosvásárhelyiek érdekeiért 
munkálkodó pártokat és szerveze-
teket, akinek reális esélye van a reg-
náló városvezetés leváltására, akár a 
visszalépésre is hajlandó.

Az EMNP védnöke marosvásár-
helyi tartózkodása során találkozott 
a Néppárt marosvásárhelyi és me-
gyei vezetőségével. A nemrégiben 
megválasztott elnökség tájékozta-
tást nyújtott a polgármester-jelö-
lést szolgáló tárgyalások menetéről, 
ugyanakkor ismertette a választásra 
való felkészüléssel kapcsolatos el-
képzeléseket.

Ezt követően Tőkés László mun-
kaebéd keretében megbeszélést 
folytatott Vass Leventével, az 
EMNP és az RMDSZ lehetséges kö-
zös polgármesterjelöltjével is. A 
beszélgetés során áttekintették a 
választási szövetség létrejötte érde-
kében lezajlott tárgyalások mene-
tét. Egyetértettek abban, hogy a vá-
lasztásokig hátra lévő idő szorításá-
ban a lehető leghamarabb rögzíteni 
kell a lehetséges közös jelölt melletti 
együttműködés feltételeit. 

A délutáni órákban Makfalvára 
látogatott az EMNT elnöke, ahol a 
Magyar Polgári Párt (MPP) helyi 
vezetőivel tanácskozott a kialakult 
politikai helyzettel kapcsolatosan. 
Szó esett a választásokon való lehet-
séges együttműködésről, a makfalvi 
népfőiskolai törekvések támogatá-
sáról. 

A Tőkés László EP-képviselőt 
február 20-án, délelőtt Szentegyhá-
zán Sándor Lajos, a Néppárt helyi 
elnöke fogadta. A nemrég megvá-
lasztott elöljáró vezetőségi társaival 
egyetemben tájékoztatta a Néppárt 
védnökét a város problémáiról, a 
párt terveiről és kilátásairól. Ezt kö-
vetően léleküdítő találkozóra került 
sor a méltán híres Szentegyházi 

Gyermekfi lharmónia székhelyén, 

a Múzeum Szállóban, ahol Haáz 

Sándor zenetanár, a gyermekfi l-
harmónia karnagya látta vendégül 
Tőkés Lászlót. Példaértékű, hogy 
a szentegyházi huszárok példáját 
követve a „Fili” tagjai Haáz Sándor 
karnaggyal az élen letették a hono-
sítási kérelmüket, így az EMNT által 
működtetett székelyudvarhelyi és 
csíkszeredai Demokrácia Közpon-
tok munkatársai több mint 650 
személynek segítettek a dossziék 
összeállításában. Ennek apropóján 
az EMNT elnöke megtekintette az 
udvarhelyszéki EMNT kihelyezett 
Demokrácia Központját is, mely a 
Huszárok Termében működik. Itt a 
küldöttség találkozott Molnár Ti-

bor MPP-s alpolgármesterrel. Az 
út következő állomásán, Gyergyó-
szentmiklóson Tőkés László, – Papp 

Előd, az Erdélyi Magyar Néppárt 
Székelyföldért felelős alelnöke és 
Bákai Magdolna, az EMNP megyei 
alelnöke kíséretében – Mezei Já-

nossal, a város polgármesterével, 
Egyed Józseff el, Gyergyóújfalu pol-
gármesterével találkozott. A meg-
beszélésen az erdélyi magyar jobb-
oldali erők lehetséges együttműkö-
déséről cseréltek eszmét, különös 
tekintettel a közelgő helyhatósági 
választásokra. A délutáni órákban 
a gyergyószentmiklósi Demokrácia 
Központban a Gyergyószéki Erdélyi 
Magyar Nemzeti Tanács vezetősége 
és tagjai, a Néppárt gyergyószéki 
helyi szervezeteinek vezetői és tag-
jai, valamint a sajtó képviselői várták 
Tőkés Lászlót, akinek Bartalis Imre, 
a csomafalvi Szilfás Közbirtokosság 
elnöke egy plakettet adott át, ame-
lyen az Erdélyi Magyar Néppárt első 

Székelyföldi körúton vett részt Tőkés László EMNT-elnök
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2012. február 21-én Tőkés Lász-

ló EP-képviselő, az Erdélyi Magyar 
Néppárt védnöke Háromszéken 

tett látogatást: Illyefalván, Kovász-

nán és Sepsiszentgyörgyön az új 
erdélyi magyar párt létrehozásának 
okát és céljait ismertette. 

Illyefalván Nemes Előd, az Er-
délyi Magyar Néppárt háromszéki 
elnöke és dr. Biró Zsolt, az Erdélyi 
Magyar Néppárt helyi vezetője üd-
vözölték. “Végre nemcsak a kam-
pányban, hanem a választások kö-
zött is találkozom önökkel” – mon-
dotta Tőkés László Illyefalván, ahol 
a Néppártot új járműként mutatta 
be, mellyel le kell cserélni a régit, a 
kopottat, amely rossz irányba tart. 
A párt egy új lehetőség, egy új esz-
köz az erdélyi magyarság céljainak 
a megvalósítására. Elsősorban új 
arcokra, fi atalokra alapoznak, akik 
nem zsarolhatóak.

Sok szó esett az európai polgári 

kezdeményezésről és az autonó-

mia fontosságáról, mint a székely-
ség megmaradásának kulcskérdé-
séről. “Olvad, pusztul a magyar, ke-
zünkbe kell vennünk a sorsunkat” – 
mondta Tőkés László, aki fontosnak 
tartja az Székely Nemzeti Tanács, 
a Magyar Polgári Párt, a Romániai 
Magyar Demokrata Szövetség és 
a Néppárt  összefogását. Meglátá-
sa szerint a helyzet kedvező, mert 
nemzeti kormánya van ismét Ma-

gyarországnak, a Kárpát-meden-

cei Magyar Autonómiatanács pe-
dig egyre több eredményt ér el az 
egyeztetés terén. A Székely Nemzeti 
Tanáccsal már sikerült közös neve-
zőre jutni, de az RMDSZ-re is szük-
ség van.

Marosvásárhelyért aggódik a 
székelység: mindhárom településen 
tettek fel kérdéseket a helyzet tisz-
tán látása érdekében. Tőkés László 
szerint Marosvásárhelyen egy közös 
jelöltre lenne szükség, de a történé-
sek nem  mutatnak jó irányba, mert 

az RMDSZ nem közös jelöltben gon-
dolkodik. Az összefogást az RMDSZ-
be való belépésként nevezi meg, 
nem akarnak lemondani a pénz és 
hatalom birtoklásáról. A jelenlevők 
közül többen méltatták Smaranda 

Enache asszony munkásságát.
„Egy nagyon nehéz esztendő áll 

előttünk, nagyon fel kellene készül-
nünk reá, ha vannak még tartalékai-
tok testvéreim, akkor szedjétek ösz-
sze az erőtöket. Már belefásultunk, 
belefáradtunk, de talán még van 
annyi tartalékunk, hogy ne hagyjuk 
elveszni Erdélyt. Az isteni erő és az 
emberi cselekedet egy irányba kell 
hasson ahhoz, hogy megálljunk, 
megéljünk és boldoguljunk és én 
ehhez kérem Istennek a segedel-
mét” – ezekkel a szavakkal zárta a 
sepsiszentgyörgyi fórumot Tőkés 
László.

Sepsiszentgyörgy,

2012. február 23.

Az EMNT elnöke Háromszéken  tájékozódott

Székelyföld

logójának faragott változata látható. 
Ezután a Demokrácia Központban 
összegyűlt csoport átvonult a Vá-
rosi Könyvtárba, ahol a Gránátalma 
hímzőkör munkáiból készített úri 
hímzés-kiállítást tekintették meg, 
melyet Kis Portik Irén, könyvtár-
igazgató, a Gránátalma kör megál-
modója és vezetője mutatott be. A 
gyönyörű kézimunkák által megte-
remtett otthonos, családias hangu-

latban kötetlen beszélgetést folytat-
tak az aktuálpolitikai helyzetről, az 
erdélyi magyarság jelenéről és jövő-
jéről, az Európai Unió szerepéről, a 
jelenlévők ugyanakkor beszámoltak 
közösségüket érintő problémákról 
is. A találkozó befejezéseként Tőkés 
László, az EMNT elnöke egy újabb lá-
togatás ígéretével búcsúzott a gyer-
gyói szimpatizánsok csoportjától.

A nap befejezéseként Tőkés Lász-

ló dr. Zsigmond Barna Pállal, Ma-
gyarország csíkszeredai főkonzuljá-
val találkozott Székelyudvarhelyen, 
majd munkavacsorán vett részt, 
melyre az EMNT és a Néppárt helyi 
vezetőin kívül a város több köztisz-
teletben álló személyisége is meghí-
vást kapott.

Székelyudvarhely,

2012. február 21.
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Toró T. Tibor lett az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke
Közel száz helyi szervezet kül-

döttje, valamint nyolcvan hazai és 
anyaországi meghívott részvételé-
vel 2012. február 25-én, Csíkszere-

dában  az Erdélyi Magyar Néppárt  

megtartotta első Országos Küldött-
gyűlését. A 315 tagból álló delegá-
ció 309 szavazattal Toró T. Tibort 
választotta meg országos elnöknek. 
A vezetőség további tagjai: Szilágyi 

Zsolt elnökhelyettes, Gergely Ba-

lázs közép-erdélyi régióért felelős 
alelnök, Papp Előd Székelyföldért 
felelős alelnök valamint Zatykó 

Gyula, a partiumi régióért felelős 
alelnök.

A küldöttgyűlés után Toró T. Ti-
bor elnök úgy fogalmazott: lezárult 
a pártépítés első szakasza. Az elnök 
köszönetét és örömét fejezte ki, 
hogy „identitásukat vállaló és a kö-
zösségért tenni akaró” fi ataloktól 
kapta mandátumát.

A küldöttek elfogadták A meg-
talált út – Esélyt és szabadságot Er-

délynek című politikai keretprogra-
mot is, mely hét fejezetben határoz-
za meg az alakulat eszmerendszerét, 
tisztázza kitűzött céljait, és helyezi el 
tevékenységét a romániai, erdélyi és 
európai közéleti-politikai közegben. 
A pártelnök ezzel kapcsolatosan 
elmondta: azért keretprogram, és 
nem egy több száz oldalas doku-
mentum, mert a Néppárt régiókra, 
illetve helyi közösségre lebontva 
dolgozza ki programját és választási 
stratégiáját. A Néppárt keretprog-
ramja a régiók és a közösségek új 
koncepcióját vázolja, ebben a szer-
kezetben a Partiumnak és a Székely-
földnek is kitüntetett helye van. A 
Néppárt politikájának irányvonalai 
közül az Erdély-központúság, a kü-
lönböző autonómiaformákért vívott 
küzdelem, a korrupció visszaszorítá-
sára irányuló törekvés és a regionális 
érdekek képviselete emelhető ki.

Toró T. Tibor a Néppárt válasz-

tási stratégiájáról szólva kifejtette, 
semmi alapja nincs annak a rioga-
tásnak, amely szerint a magyarság 
kieshet a parlamentből. A 2008-ban 
módosított választási törvénybe 
bevezették az úgynevezett „alter-
natív küszöböt“, mely garantálja, 
hogy nem marad képviselet nélkül 
a magyarság. Hozzátette: a Néppárt 

hitvallása az erdélyi magyar politi-
kában az értékek egyensúlyát kife-
jező verseny és az érdekérvényesítő 
együttműködés helyes arányának a 
megtalálásán alapul. Toró T. Tibor 
régióra és településre szabott ver-
senyt vázolt: Székelyföldön politikai 
küzdelem lesz, interetnikus környe-
zetben – mint például Marosvásár-
helyen – az együttműködést szor-
galmazzák.

Tőkés László, az Erdélyi Magyar 
Néppárt védnöke felszólalásában 
üdvözölte a megválasztott elnöksé-
get. „Erdélyben megérett a helyzet a 
politikai rendszerváltozásra, amit az 
RMDSZ eddig megakadályozott. Ez 
az Országos Küldöttgyűlés a romá-
niai magyar politikai rendszerváltás 
nyitánya” – fogalmazott a küldött-
gyűlésen az EMNT elnöke. Az erdé-
lyiség fogalmáról az erdélyi EP-kép-
viselő azt mondta: lényege, hogy 
munkaszerető nép vagyunk, és ilyen 
a hírünk a nagyvilágban is. Szeret-
jük szülőföldünket, ragaszkodunk 
hagyományainkhoz, kultúránkhoz, 
és semmilyen körülmények között 
meg nem tagadjuk őket. Értetlen-
ségének adott hangot, hogy amíg 

Magyarországot támadások érik a 
nemzetközi porondon, addig a Be-
nes-dekrétumokat érvényben tartó 
Szlovákiát nem. A védnök a szlovák 
állampolgárságuktól megfosztott 
felvidéki magyarok ügyét is kiemel-
te. „Tiltakozzunk, és a küldöttgyű-
lés nevében vállaljunk szolidaritást 
mellettük” – indítványozta. Az Erdé-
lyi Magyar Néppárt tevékenységéről 
szólva kifejtette: szülőföldünk fon-
tosabb mint Bukarest, ezért Erdély-

központú politikára van szükség. 
Hozzátette: nem valaki ellen, hanem 
Erdélyért, nemzetünkért kell készen 
álljunk az összefogásra.

Orbán Viktor, Magyarország 
miniszterelnöke videóüzenetben 
fejezte ki jókívánságait az új erdélyi 
politikai szervezetnek. „Azt kívá-
nom, hogy a gyorsan változó Kár-
pát-medencei politikai életben, úgy 
ahogyan az elmúlt esztendőben 
tetté-tek, a jövőben is álljátok meg 
a helyeteket. Azt kívánom, hogy ma-
radhassunk egymásnak jó bajtársai. 
Azt kívánom, hogy a közös álma-
inkból fakadó céljainkat közösen 
vihessük sikerre. Azt kívánom nek-
tek, hogy a tanácskozásotok legyen 
sikeres, adjon a jó Isten mindannyi-
otoknak sok erőt, jó egészséget, és 
segítsen bennünket hozzá ahhoz, 
hogy az előttünk álló másfél-két 
esztendőben elvégezzük mindazt a 
munkát, amit a mögöttünk hagyott 
egy-másfél évben még csak előké-
szíteni tudtunk” – fogalmazott Or-
bán Viktor.

Románia és Magyarország kap-
csolatában – az európai és a regio-
nális kontextust tekintve – megérett 
az idő a stratégiai szövetségesi vi-
szonyra – mondotta Németh Zsolt 
magyar külügyi államtitkár. A kül-
döttgyűlés szünetében tartott sajtó-
tájékoztatón a politikus elmondta: 
a mindenkori román és a magyar 
kormányok is fel kell ismerjék ezt a 
helyzetet, és politikai akarattal kell 
támogassák. A romániai választási 
év legfontosabb tétjeként a romá-
niai magyar képviselet önkormány-
zati és parlamenti megerősödését 
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nevezte meg. „A Néppárt hozzájá-
rulhat, hogy megújuljon az erdélyi 
magyar politika, ez a megújulás pe-
dig az erdélyi magyar politikai erők 
részére elhozhatja az összefogást” 
– fogalmazott a külügyi államtitkár.

A délelőtti ülésszakon felszólalt 
Répás Zsuzsanna, a Nemzetpoliti-
kai Államtitkárság helyettes állam-
titkára. Hangsúlyozta: nagy öröm-
mel jött az Erdélyi Magyar Néppárt 
első Országos Küldöttgyűlésére. Az 
öngondoskodás képességét emelte 
ki, mondván: fontos, hogy a közös-
ségnek legyen lehetősége az önálló 
cselekvésre, vagyis az autonómiára. 
Az Erdélyi Magyar Néppárt munkás-
sága rávilágított arra, hogy mennyi 
feladat áll az erdélyi magyarság előtt 
és megmutatta, hogy ezek teljesí-
tésével van jövője az itt élőknek – 
hangzott el.  

A Néppárt megalakulását kezde-
ményező Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács nevében Sándor Krisztina 
ügyvezető elnök köszöntötte a kül-
dötteket és meghívottakat. „Törté-

nelminek is nevezhető a mai nap, 
amelynek fontosságát a jövőben lát-
juk csak meg igazán” – fogalmazott. 

A küldöttek egyöntetűen meg-
szavazták a párt jelképének a zöld-
piros csillagot, elfogadták az Alap-

szabályt, valamint a Szervezeti és 

működési szabályzatot, továbbá 

jóváhagyták az Európai Néppárt-

hoz való csatlakozási szándéknyilat-
kozatot is.

A küldöttgyűlés végén elfogad-
ták a zárónyilatkozatot. 

Az Erdélyi Magyar Néppárt

sajtóközleménye nyomán 

Az I. Országos Küldöttgyűlés zárónyilatkozata                

Az Erdélyi Magyar Néppárt I. Országos Küldöttgyűlésének résztvevőiként
Tisztelettel adózva őseink emlékének, akik szülőföldünket a történelem viharai közepette megtartották és 

nékünk örökül hagyták,
Átérezve azt a felelősséget, amellyel mi tartozunk utódainknak,
Vállalva és tovább éltetve anyanyelvünket, hitünket, kultúránkat, erdélyi hagyományainkat,
Kinyilvánítva az egységes magyar nemzethez való tartozásunkat, valamint
Románia Alkotmányát és az Európai Unió értékközösségét tiszteletben tartva,

közös akarattól indíttatva, a következőket nyilatkozzuk:
1. Értékeink: a szabadság, a család, az erdélyiség, a nemzet és a kereszténység erkölcsi értékeire alapozó 

demokrácia.
2. Számunkra a szülőföldünk a legfontosabb. Az elmúlt évtizedek csődbe vezető, a központosított nem-

zetállamot erőltető, valamint önös érdekeken alapuló gyakorlattal ellentétben Erdély-központú politizálásra 
vállalkozunk. Saját kezünkbe kell vennünk sorsunk irányítását, meg kell építenünk Erdélyt, Székelyföldet. Ennek 
érdekében készek vagyunk együttműködni minden olyan demokratikus erővel – legyen az magyar vagy ro-
mán –, amely hasonlóképpen gondolkozik és cselekszik, de cinkosságot senkivel sem vállalunk. Otthon akarjuk 
érezni magunkat a szülőföldünkön – az ehhez való jogunkat senki sem vitathatja el tőlünk.

3. Vállaljuk a felelősséget döntéseinkért. Románia „következmények nélküli ország”, ahol a politikusok elhi-
bázott lépéseik árát az állampolgárokkal fi zettetik meg. Ennek következményeképpen mára már hitelét veszí-
tette a politika, a kialakult bizalmi válság következtében pedig egyre több erdélyi magyar mond le arról a jogá-
ról és lehetőségéről, hogy szavazatával cselekvő módon alakítsa jövőjét, jövőnket. Márpedig nekünk meggyő-
ződésünk, hogy saját sorsunk jobbra fordulása elsőrenden rajtunk múlik, és helyettünk nem dönthet más.

 4. Újra kell szervezzük közösségeinket, mozgósítanunk kell minden erőtartalékunkat, „szerveződnünk kell 
a munkára”. Az egymást követő kormányzatok felelőtlen gazdálkodása, a mindent átszövő korrupció és érté-
keink elherdálása Erdélyt már-már ebek harmincadjára juttatta. A megszorítások következtében folyamatos 
létbizonytalanságban, máról holnapra élünk, vállalkozásaink tönkrementek, adólejeink nagyobbik részét a 
bukaresti központi költségvetés foldozgatására használják, ahelyett, hogy az önkormányzatainknál hagyva, 
esélyt adnának közösségeinknek a gyarapodásra. Románia céltalanul sodródó országgá vált, élhető jövőkép 
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Égbekiált a kommunizmus áldozatainak vére!
2012. február 24-én Tőkés Lász-

ló, az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-
nács elnöke, EP-képviselő Maros-
vásárhelyre látogatott, ahol a helyi 
December 21. Mártírváros Egye-

sület tagjaival együtt a kommuniz-
mus áldozataira emlékezett, illetve 
felkérésükre a forradalmár-státusz 
ügyében emelte fel a szavát. 

„Sajnos Romániában még nem 
jelöltek ki emléknapot a kommu-
nizmus áldozatainak tiszteletére, 
mert a forradalmárok nem tudtak 
megegyezni a dátumban. Magyar-
országon viszont néhány éve febru-
ár 25-én megtartják A Kommuniz-

mus Áldozatainak Emléknapját”– 
mondotta elöljáróban Tőkés László.  
„Látogatásom másik apropója az, 
hogy a December 21. Egyesület 
felkért, járjak közben a forradalmá-
ri státusz elismertetéséért, hiszen 
tavaly novemberben a román kor-
mány az ezzel járó kedvezményeket 
eltörölte és, mintegy megszüntette 
a forradalmári státuszt. Ebből is lát-
szik, hogy a romániai posztkom-
munista rendszer kettős játékot űz: 
előbb kedvezményeket adtak, hogy 
elhallgattassák a rendszer ellenző-
it, majd felhígították a forradalmá-
ri státuszt azzal, hogy mindenféle 
beépített szekuristának igazolványt 
adtak, összemosva az áldozatot és a 

tettest, most pedig egyszerűen min-
dent eltörölnek, mert azt mondják, 
hogy túl sok a csaló. Néhány PDL-s 
tavaly azzal próbálkozott, hogy Te-

mesvár helyett Iaşi-t ismerjék el for-
radalmi város-
nak, korábban 
pedig Marius 
Opreát kizárták 
a Kommuniz-
mus Bűneit Vizs-
gáló Intézetből. 
Így lepleződik 
le a rendszer. 
”– fogalmazott 
Tőkés László. 
Hozzátette: a 2008-as prágai konfe-
rencián közös európai állásfoglalást 
fogadtak el a kommunizmus bűn-
tetteinek elítélésére. Erdélyi képvi-
selőnk azóta is az ügy nemzetközi-
esítésén fáradozik, szemben azokkal 
a nyugati EP-képviselőkkel, akiknek 
nincs személyes tapasztalatuk erről. 
Konkrét javaslatként elhangzott, 
hogy a volt szekusok és nomenk-
laturisták vagyonát, érdemtelenül 
magas fi zetését és nyugdíját meg 
kellene vonni, és szétosztani a va-
lódi forradalmárok között, azok kö-
zött, akik megérdemlik. Azt pedig, 
hogy ki a valódi forradalmár és ki a 
csaló, szakembereknek kellene el-
dönteniük. 

Kincses Előd ügyvéd szerint 
azokat mindenképpen megilletnék 
a kedvezmények, akik balesetet 
vagy sérülést szenvedtek, illetve az 
elhunytak leszármazottai. Továbbá 

kegyelettel so-
rolta fel az ún. 
Szoboszlay-per 
nemrég rehabi-
litált tagjainak 
névsorát, akiket 
az 1956-os forra-
dalom nyomán 
1958 szeptem-
berében kom-
munizmuselle-

nes tevékenység miatt Kolozsváron 
ítéltek el és végeztek ki. Azt is elég-
tétellel tudatta, hogy velük együtt 
további 47 elítéltet mentettek fel, s 
ennek köszönhetően nekik és örö-
köseiknek a kártérítésre is joguk van. 

A December 21. Mártírváros 
Egyesület vezetői, Hamar Alpár 
Benjámin elnök és Emil Târnă-

vean alelnök szerint nagyjából 
2600–3000 álforradalmár rendelke-
zik illetéktelenül igazolvánnyal. Az 
illetékes hatóságok feladata volna 
átvizsgálni és leleplezni a csalókat – 
hangsúlyozták.

Marosvásárhely,

2012. február 24.

„... A nürnbergihez 
hasonló pert kellene 

indítani a kommuniz-
mus rémtetteinek el-

követői ellen is ... ”

hiányában egyre több lakosa hagyja itt végérvényesen. Ebbe mi, erdélyi magyarok Kós Károly és Márton Áron 
örököseiként semmiképpen sem törődhetünk bele.

5. A politika kellő önkorlátozással kerüljön az őt megillető helyre. Felelős döntéseket akarunk, a közpénzek-
kel való minél hatékonyabb és átlátható gazdálkodást. Nincs mit keresniük közöttünk azoknak, akik az erdélyi 
magyarok képviseletében csak üzletet látnak, és a mi bőrünkön kívánnak meggazdagodni. Az érdekképviselet 
legyen valóban közszolgálat, a pártérdek helyett a közérdek irányítsa cselekedeteinket.

6. Számítunk a civil szféra, az egyházak, a tudományos és művészeti élet teremtő hozzájárulására. Ehhez 
viszont adjuk vissza rangjukat és méltóságukat. Egyenrangú partnerekként, együtt csodát tehetünk. Ezzel 
szemben a kézből etetett, támogatási pénzekből kitartott klientúra-szövevény a társadalmi élet és a kultúra 
megcsúfolását jelenti.

7. Megszorítások helyett munkahelyekre, Erdély kiárusítása helyett autonómiára van szükségünk.
8. A hasznosítható tudás a kulcsa közigazgatásunk megerősítésének. Elegünk van a pártkáderekből és ro-

konságukból.
9. Erdélyi anyanyelvű kultúránk érték. Érték Romániának, érték az Anyaországnak, érték Európának. Óvjuk és 

ápoljuk, mert ez a mi egyedi és pótolhatatlan örökségünk.
10. A bennünket megillető jogok követelése mellett hiszünk a kötelességvállalás közösségmegtartó erejé-

ben. Üres szavak helyett a beszédes tettekben, semmittevő önigazolás helyett a munkában, a tehetetlen op-
portunizmus helyett a saját erőnkben bízunk.  

Csíkszereda, 2012. február 25.                              Az Erdélyi Magyar Néppárt 

I. Országos Küldöttgyűlésének

                                                                                           résztvevői

Hiszünk Erdélyben!



27

dEPutáció

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-
nács, illetve a szervezet elnöke, 
Tőkés László európai parlamenti 
képviselő meghívására a Balsai-bi-

zottság három elismert jogszakér-
tője tartott előadást 2012. február 
26-án, Nagyváradon, a kommunista 
diktatúrák áldozatainak emlékére 
szervezett megemlékezés alkalmá-
ból.  Nagy József Barna, az Erdélyi 
Magyar Nemzeti Tanács partiumi 
régióelnöke üdvözölte a Királyhágó-
melléki Református Egyházkerület 
Székházának dísztermében egybe-
gyűlt, több száz érdeklődőt. 

A Kommunizmus Áldozatainak 

Emléknapja alkalmából szervezett 
megemlékezés fővédnöke, Tőkés 
László elmondta: „joggal vetődik fel 
bennünk a kérdés, hogy mikor tud-
juk már végre tűzre vetni ezt a bűnös 
korszakot, mely rossz gyümölcsöt 
termett és melynek gyümölcsei a mi 
szánkban is megkeseredtek” – fogal-
mazott a volt temesvári lelkipásztor 
a kommunizmus rosszemlékű kor-
szakával kapcsolatosan. 

Felszólalásában az 1989-es 

népfelkelés forradalmárai mellett 
foglalt állást, akik huszonkét évvel 
a rendszerváltozás után igen fo-
nák helyzetbe kerültek. A romániai 
posztkommunista rendszer előbb 
kedvezményeket adott, hogy elhall-
gattassa a rendszer ellenzőit, majd 
felhígította a forradalmári státuszt 
azzal, hogy mindenféle kétes hátterű 
tagnak, volt szekusnak igazolványt 
adott. Most, amikor a rendszernek 
már nincs szüksége rájuk, mindent 
eltörölnek, mondván, hogy túl sok 
a csaló. „Ez is csak itt, Romániában 
történhet meg” – véli Tőkés László, 
aki a napokban Marosvásárhelyen 

a forradalmár-státusz elismerése 
érdekében szólalt fel egy, a Decem-

ber 21. Egyesület elnökségével 
közösen tartott sajtótájékoztató ke-
retében. 

A EP-képviselő kifejtette, hogy a 
huszadik században visszatérő je-
lenség az, hogy a szocialisták időről 
időre rárontanak saját népükre. Ez 
történt 1956-ban, de 2006-ban is, 
hangsúlyozta Tőkés László, párhu-
zamba állítva a két történelmi je-
lentőségű pillanatot. „Ma már olyan 
időszakot élünk, amikor a szovjet 

tankok helyét a baráti bankok vet-
ték át” – hangzott el a közismert 
szójáték, az eszményített unió ré-
széről Magyarországot érő békés, 
de annál súlyosabb támadássorozat 
összefüggésében. Az Európai Parla-
mentben a hatalmukat elveszített 
posztkommunista magyar pártok 
politikai összeesküvése áll az ádáz 
támadás-sorozat hátterében. Sajná-
latos, hogy ezt a fajta hazugságbe-
szédet a romániai MSZP, vagyis az 
RMDSZ is átveszi, mondotta Tőkés 
László, utalva a kormánypártnak a 
rendszerváltás folytatását sürgető 
Néppárt bemocskolására irányuló 
hazugságbeszédeire.   

Az est további részében Horváth 

Attila, a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Állam és Jogtudományi 
Karának docense, a Civil Jogász Bi-
zottság alapító tagja A Szovjet-típu-
sú diktatúra emberiesség elleni bű-
nei Magyarországon címmel tartott 
előadást. Az előadó megdöbbentő 
számadatokat ismertetett hallgató-
ságával a kommunizmus idején, Ma-
gyarországon kivégzett, bebörtön-
zött, meghurcolt áldozatok számát 
illetően.  

Juhász Imre, az Eötvös Lóránd 
Tudományegyetem Állam és Jog-
tudományi Karának adjunktusa, a 
Független Rendészeti Panasztestü-
let elnöke, a Civil Jogász Bizottság 
alapító tagja értekezésének címe 
„Felelősségre vonás a pártállamban 
elkövetett emberiesség elleni bűn-
tettekért” volt. Véleménye szerint 
az új magyar Alkotmánnyal sikerült 
végre lezárni a posztkommunista 
korszakot. Az Orbán-kormány prio-
ritásai között szerepel a kommunista 
bűnök elkövetőinek beazonosítása 
és felelősségre vonása; ennek érdek-
ében emelte a magyar jogrendbe 
azt a nemzetközi egyezményt, mely 
szerint az emberiség elleni bűncse-
lekmények nem évülnek el.  

A Posztkommunizmus és állami 
erőszak a „rendszerváltozás” után 

címmel az est utolsó előadójaként 
Völgyesi Miklós, a Legfelsőbb Bí-
róság Büntető Kollégiumának em-
eritus tanácselnöke, a Civil Jogász 
Bizottság alapító társelnöke, a Balsai 
Bizottság vezetője tartott előadást. 
Az elismert szakember arról szólt, 

hogy 2006-os brutális rendőri fellé-
pés azt bizonyítja, hogy a kommu-
nizmus szelleme még mindig Ma-
gyarországon kísért. A balatonőszö-
di beszéd kiszivárogtatása utáni ese-
ményekért Völgyesi Miklós egyedül 
Gyurcsány Ferencet és bandáját 
tette felelőssé, és a vétkesek bünte-
tőjogi felelősségre vonásának fon-
tosságát hangsúlyozta. Nagy József 
Barna ezzel kapcsolatosan arra hívta 
fel a fi gyelmet, hogy a határon túli 
magyar érdekvédelmi szervezetek 
közül csak a Bihar megyei RMDSZ 
látta vendégül Gyurcsány Ferencet.    

A megemlékezésen bemutat-
ták a Balsai-Jelentés – a 2006. őszi 
erőszakos rendőri fellépésről című 
kötetet, amely tulajdonképpen egy 
150 oldalas jelentés a 2006-os őszi 
eseményekről. Célja az akkori poli-
tikai és rendőri vezetés büntetőjogi 
felelősségre vonása. 

Mély megdöbbenéssel fogadta a 
közönség a Becsapott ország című 
rövidfi lmet, amely a 2006 őszi rend-
őrterrort mutatta be, Matuz Gábor 

és Siklósi Beatrix rendezésében. 
A megemlékezés a továbbiakban 

az egyetem udvarán folytatódott, 
ahol a résztvevők megkoszorúzták 
a kommunizmus áldozatainak em-
lékére állított emléktáblát. Veres 

Kupán Enikő, az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács Szatmár megyei 
elnöke szívhez szóló beszédet inté-
zett a hallgatósághoz, majd Tőkés 
László is felszólalt. Arra az időszakra 
emlékezett, amikor egy Dsida Jenő-
versműsor miatt Veres Kupán Enikőt 
diáktársaival együtt meghurcolták 
a kommunisták. A diákok akkori bá-
torsága felgyorsította a dolgok ala-
kulását Temesváron, tette hozzá az 
EP-képviselő. Végül a katolikus súly-
pontú Szoboszlay-perről, illetve a 
Sas Kálmán érmihályfalvi reformá-
tus lelkipásztor nevéről ismeretes 
peres eljárásról tett említést, vala-
mint szorgalmazta a kommunizmus 
bűneit elítélő Tismăneanu-jelen-

tés folytatását. 
A megemlékezés színvonalát 

emelte a Nagyváradi Asszonykó-

rus és a Váradi Dalnokok fellépése.

Nagyvárad, 2012. február 27.

A kommunizmus áldozataira emlékeztek Nagyváradon

Bűnösök és áldozatok
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A Partium SC labdarúgócsapat látogatása Brüsszelben

2012. február 27–29. között, Tő-

kés László EP-képviselő meghívá-
sára a nagyváradi Partium SC fut-

ballklub csapatának 25 tagú kerete 
látogatást tett Brüsszelben.

Kedden az Európai Parlament 
működéséről szóló szemináriumon 
vettek részt. A látogatócsoportok 
számára rendezett program kere-
tében találkoztak Deutsch Tamás 
EP-képviselővel, magyar néppárti 
politikussal, aki, mint egykori sport-
miniszter és mint gyakorló klubel-
nök, az európai sport és az európai 
labdarúgás lehetőségeiről és jövő-
jéről osztotta meg nézeteit a vendé-
gekkel.

A csoportot ezután Sean Kelly és 
Jim Higgins ír néppárti politikusok 
köszöntötték, akik – egyebek mellett 
– azt hangsúlyozták, hogy a sport 

szerves alkotórésze a nemzeti kul-
túrának és a nevelésnek, továbbá az 
európai integrációnak is fontos tar-
tozéka. Higgins parlamenti jegyző 
az EP-Elnökségben együtt végzett 
munkájuk kapcsán méltatta erdélyi 
képviselőnket, volt alelnököt, majd a 
sajátos ír – gael – „futballt” mutatta 
be.

A brüsszeli látogatás kiegészítő 
programjaként, Bölöni László nem-
zetközi hírű mesteredző segítő köz-
benjárásának köszönhetően a csa-
pat barátságos edzőmérkőzést ját-
szott a Royale Union Saint Gilloise 
csapatával. Bár a Bihar megyei tar-
tományi és a belgiumi harmadosz-
tályú csapat mérkőzése mindvégig 
kiegyensúlyozott volt, csapatunk vé-
gül is részben szerencsétlen, mind-
azáltal tisztes vereséget szenvedett.

A Partium FC edzője, Kincses At-

tila a mérkőzés végén így nyilatko-
zott: „Egyáltalán nem volt megalázó 
a pályán kialakult erőegyensúly. Jó 
csapat ellen játszottunk, játékosaik 
olyan nemzetközi nagy csapatok 
iskoláiban nevelkedtek, mint a Stan-
dard Liege, Olympiakos, Santos, Bor-
deaux, Genk, Anderlecht, Antwer-
pen. Ha a lesből rúgott két gólt leszá-
mítjuk, azt mondhatnánk, csapatunk 
a nemzetközi porondon is helyt állt. 
Köszönjük Tőkés Lászlónak, hogy le-
hetőséget nyújtott erre.”

A rendhagyó brüsszeli „kiszállás” 
megszervezése Szilágyi Zsolt EP-
képviselői kabinetfőnök és Tőkés 

Máté klubelnök munkáját dicséri.

Brüsszel, 2012. február 29.

Bővült a Partiumi Keresztény Egyetem könyvtárának gyűjteménye

Mintegy 5400 kötettel bővült a Partiumi Keresztény Egyetem könyvtárának gyűjteménye. A könyvállományt 
Görömbei András Kossuth-díjas irodalomtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, valamint Ta-

más Attila, a Debreceni Egyetem professor emeritusa adományozta a Nyíregyházi Főiskola közvetítésével a fel-
sőoktatási intézménynek. Az ünnepélyes átadóra 2012. március 2-án került sor az egyetem vezetőségének jelen-
létében. Az adományozókat Bitskey István, a Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottságának 
elnöke, Jánosi Zoltán, a Nyíregyházi Főiskola rektora és Tukacsné Károlyi Margit rektorhelyettes képviselte.

János Szatmári Szabolcs önzetlen és nagylelkű gesztusnak nevezte a két jeles irodalomtudós könyvadományát, 
mely bevallása szerint hatalmas segítséget jelent a viszonylag fi atal Partiumi Keresztény Egyetemnek. Tőkés László 
EP-képviselő, a Partiumi Keresztény Egyetem alapító elnöke szerint az anyaországiak határon túli magyar felsőok-
tatás iránti elkötelezettségét igazolja a nagylelkű könyvadomány. Az egyetem elnöke díszoklevelet és az egyetem 
címerét ábrázoló emlékplakettet nyújtott át az adományozókat képviselő vendégeknek, akik ezt követően Aszta-

los Attila könyvtárigazgató irányításával megtekintették az egyetem könyvtárát.

Nagyvárad, 2012. március 3.

Foci
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Konferencia Kína nukleáris programjának következményeiről
Tőkés László EP-képviselő 2012. 

február 29-én, Brüsszelben részt 
vett a Képviselet Nélküli Népek és 

Nemzetek Egyesületének (UNPO) 
szervezésében, az Európai Nép-

párt és a Liberálisok és Demokra-

ták Szövetsége Európáért Képvi-

selőcsoport (ALDE) támogatásával 
megrendezett rendkívüli konfe-
rencián. A rendezvény témája Kína 
nukleáris programjának következ-
ményei Kelet-Turkesztánban volt.  

Mint ismeretes, a Kína nyugati 
részén elterülő Kelet-Turkesztánt, 
hivatalos nevén Hszincsiang Ujgur 

Autonóm Tartományt, a kommu-
nista Kína 1949-ben foglalta el. A 
tízmilliós ujgur kisebbség mind a 
mai napig jogaitól megfosztva, a kí-
nai hatalom teljes elnyomása alatt 
él. Szintén ezen a területen, a Lop 

Nor sóstó körzetében, a hideghá-
ború kezdeti éveiben, 1964 októ-
berében Kína felrobbantotta első 
atombombáját az 596-os kódszá-
mú kísérletben, ezáltal – az Egye-
sült Államokkal és a Szovjetunióval 
folytatott fegyverkezési verseny-
ben – a világ egyik nukleáris hatal-
mává válva. Az atomfegyverkezési 
programot a kínai kommunista párt 
– Mao Tse-tung vezető irányítása 
alatt – hatalmának megerősítésére 
használta fel, miközben az ujgur 
kisebbség hatalmas emberi, kör-
nyezetvédelmi és gazdasági árat 
fi zetett. 

A rendezvényt megnyitó Dol-

kun Isa, az Ujgur Világkongresszus 
(World Uyghur Congress) főtitkára 
a szülőföldjükön végrehajtott kínai 
atomkísérletek ellen tiltakozott, va-
lamint hangsúlyozta, hogy a közel 
30 esztendeig tartó több mint 40 
robbantás mintegy 200.000 áldoza-
tot követelt. A katonaság kötelék-
ében álló kárvallottaktól eltérően, a 
civil lakosság mind a mai napig sem-
milyen kártérítésben nem részesült, 
emelte ki a főtitkár. Végezetül arra 
kérte a jelenlévő EP-képviselőket, 
hogy nagyobb hatást gyakoroljanak 
Kínára az emberi jogok tiszteletben 
tartása érdekében, valamint szorgal-
mazzanak egy független nemzetközi 
kivizsgálást Ujgurisztánban. 

Tőkés László EP-képviselő a 
Szovjetunió kapcsán a nukleáris 
fegyverkezés rossz emlékű romániai 
vonatkozásait elevenítette fel. A hat-
vanas években a román kommunis-
ta hatalomnak szovjet segítséggel 
sikerült megvalósítani Erdély urán-
készleteinek feltárását és hasznosí-
tását, valamint a Szovjetunióba való 
szállítását. Az egykori kommunista 
román–orosz „összefogás” szellem-
ében irányított uránium-kitermelés 
mind a mai napig mély nyomokat 
hagyott a térség környezetén. A kí-
nai kommunista párt ma hasonló, 
emberi életet és természetet pusztí-
tó eszközökkel jár el Tibetben és Uj-
gurisztánban, emelte ki képviselőnk.  

Kristiina Ojuland észt liberális 
EP-képviselőasszony előadásában 
köszöntötte a konferencia részt-
vevőit, köztük a nagy számban je-
lenlévő belgiumi ujgur közösség 
képviselőit. Továbbá felszólította 
Kínát, hogy – több nukleáris világ-
hatalomhoz hasonlóan – kártérítse 
a robbantások következtében fi zikai 
és anyagi sérelmeket elszenvedő 
állampolgárokat. Ugyanakkor bizto-
sította a résztvevőket, hogy az Eu-
rópai Parlament igyekszik a Kínával 
fenntartott kapcsolataiban az eddi-
ginél is nagyobb fi gyelmet fordítani 
az ügy orvoslására.

Vincent Metten, a Nemzetkö-
zi Kampány Tibetért (International 
Campaign for Tibet) brüsszeli iro-
davezetője hangsúlyozta, hogy a 
Kelet-Turkesztánban végzett nukle-
áris program a Tibeti fennsík élő-
világára és környezetére is pusztító 
hatással volt. Továbbá emlékezte-
tett, hogy Tibet Dél-Ázsia nukleáris 
államai – India, Pakisztán, Kína – kö-
zött terül el, mely állandó veszéllyel 
fenyegeti a békés tibeti népet. Kína 
egyre agresszívebb fegyverkezé-
si politikája destabilizáló hatással 
van az egész régióra. Éppen ezért 
az európai intézményeknek határo-
zottabban kellene fellépniük Kína 
nagyhatalmi lépései ellen, fejtette ki 
Vincent Metten.

 

Brüsszel, 2012. február 29.

Nukleáris biztonságot!
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Március  2.  
● Nagyvárad, a Partiumi Keresztény Egyetem 

főépülete
A PKE új könyvtárszobájának avatója
Mintegy 5400 kötettel bővült a Partiumi Ke-

resztény Egyetem könyvtárának gyűjteménye. A 
könyvállományt a Nyíregyházi Főiskola közvetí-
tésével Görömbei András Kossuth-díjas iroda-
lomtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia 
rendes tagja, valamint Tamás Attila, a Debreceni 
Egyetem professor emeritusa adományozta a fel-
sőoktatási testvérintézménynek. Az ünnepélyes 
átadóra Tőkés László, az egyetem alapító elnöke, 
valamint János Szatmári Szabolcs rektor részvéte-
lével került sor. 

● Nagyvárad, KRE Székház
Kulturális délután a Partiumi Művelődési Céh 

szervezésében
A Partiumi Magyar Művelődési Céh (PMMC) kul-

turális délutánjának meghívottjai Szávai Géza er-
délyi származású, Budapesten élő író, könyvkiadó, 
és Szondy Sándor Kondor Béla-díjas miskolci fafa-
ragó voltak. Az est házigazdájaként Tőkés László 
EP-képviselő, a PMMC alapítója méltatta a jeles 
vendégek könyvét, illetve alkotásait.

Március 3. 

●  Budapest, a Pro Minoritate Alapítvány szék-
helye

Nemzetpolitikai tanácskozás
Március 4.  

●  Nagyvárad, Olaszi református templom
Felvidéki Szolidaritás Napja
Sajtóértekezlet

Tőkés László EP-képviselő kezdeményezésére az 
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Bihar megyei szerve-
zete és a Magyar Állampolgárok Klubja a szlovák ál-
lampolgárságuktól jogtalanul megfosztott felvidéki-
ek melletti szolidaritásvállalás jegyében hirdette meg 
a Felvidéki Szolidaritás Napját. Ebből az alkalomból 
a nagyvárad-olaszi református templomban Kassai 
Gyula lévai lelkipásztor hirdette Isten igéjét, azon 
felvidéki magyarok egyike, akiket azért fosztottak 
meg szlovák állampolgárságuktól, mivel a naciona-
lista tilalom ellenére öntudatosan felvették a magyar 
állampolgárságot. Az istentisztelet után a szlovák ál-
lampolgárságától szintén megfosztott Fehér István 
révkomáromi tanár, Gubík László felvidéki joghallga-
tó és Dolník Erzsébet volt parlamenti képviselő szólalt 
fel. A rendezvény után Tőkés László meghívottjai tár-
saságában sajtótájékoztatót tartott. Lomnici Zoltán, 
az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke a strasbour-
gi Emberi Jogi Bíróságnál indított peres eljárásokkal 
kapcsolatos fejleményekről számolt be.

  

Március 7.  
●  Nagyvárad, EP-Központi Iroda
EP-, EMNT-, EMNP-munkaülés
   Március 8.  
●  Budapest, EP-Iroda
EP-fogadónap
   Március 11. 

● Nagyvárad, Olaszi református templom   
Tőkés István prédikációs kötetének bemutatója
A Sulyok István Teológiai Tudományok Intézete 

(SITTI) szervezésében Nagyváradon is bemutatták 
Tőkés István nyugalmazott teológiai professzor IGE-
hirdetés című prédikációs kötetét. A jeles erdélyi teo-
lógus újabb könyvét dr. Hermán János, a SITTI igaz-
gatója méltatta. Isten Igéjét a vasárnapi istentisztelet 
keretében maga a Szerző hirdette. 

Március 12–15. 
● Strasbourg
Európai parlamenti munkahét
Március 15.  

● Nagyvárad, a PKE Főépülete
Találkozó Bódis Józseff el, a Magyar Rektori Konfe-

rencia elnökével
Sajtótájékoztató   
Bódis József, a Pécsi Tudományegyetem rekto-

ra – aki egyben a Magyar Rektori Konferencia elnöki 
tisztségét is betölti – nemzeti ünnepünkön érkezett 
Nagyváradra, ahol Tőkés László európai parlamen-
ti képviselő, a Partiumi Keresztény Egyetem elnöke, 
Horváth Gizella rektorhelyettes, Flóra Gábor egye-
temi kancellár, Pálfi  József szenátusi tag, valamint 
Balogh Brigitta, a Filozófi a és Kultúratudományi 
Tanszék vezetője fogadták. A megbeszélésen egye-
bek mellett a két felsőoktatási intézmény jövőbeli 
együttműködése szerepelt napirenden. 

● Nagyvárad, Szacsvay-szobor
Nemzeti ünnep: Március 15.
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi 

Magyar Néppárt az 1848-49-es forradalom és szabad-
ságharc évfordulója alkalmából tartott megemléke-
zést Szacsvay Imre mártír jegyző Körös-parti szob-
ránál. Az ünnepi eseményen beszédet mondottak 
Tőkés László erdélyi képviselőnk, az EMNT elnöke, 
Török Sándor, az EMNT Bihar megyei elnöke, Csóti 

György, a FIDESZ országgyűlési képviselője, Bódis 

József, a Pécsi Tudományegyetem rektora és Zatykó 

Gyula, az Erdélyi Magyar Néppárt partiumi régióel-
nöke. A Szacsvay-szobortól a nagyvárad-olaszi re-
formátus templomba vonultak át az ünneplők, ahol 
a történelmi egyházak közösségében ökumenikus 
istentiszteletre került sor.

Március 16.  

● Nagyvárad, EP-Központi Iroda
EMNT–EMNP–Sajtóértekezlet 
Tőkés László EP-képviselő, az Erdélyi Magyar 

Tőkés László márciusi eseménynaptára

Március
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Nemzeti Tanács elnöke és Toró T. Tibor, az Erdélyi 
Magyar Néppárt vezetője közös sajtótájékoztatón 
foglalkoztak a romániai, illetve erdélyi – magyar – po-
litikai élet időszerű eseményeivel.

Március 17.  

● Nagyvárad, KRE Székház
A Szent László-vetélkedő díjkiosztó gálaünnepé-

lye
A Magyar Polgári Egyesület és az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács közös szervezésében Szent László 
királyra emlékező vetélkedőket tartottak Nagyvára-
don. A gálaünnepélyen Tőkés László EP-képviselő 
nyújtotta át a díjakat a vetélkedő nyerteseinek.

Március  19–21. 
● Brüsszel
Európai parlamenti munkahét
Március  21. 

● Budapest
Látogatás Kojiro Shiojiri japán nagykövetnél
Március  22. 

● Budapest, Vidékfejlesztési Minisztérium
Találkozás Illés Zoltán környezetvédelmi államtit-

kárral
Március  23. 
● Bodola (Brassó megye)
Id. Soós József ny. lelkipásztor temetése
Március  24. 

● Nagyvárad, Újvárosi református templom 
A Királyhágómelléki Református Presbiteri Szövet-

ség jubileumi közgyűlése
Megalakulásának tizedik évfordulóját ünnepelte a 

Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbi-
teri Szövetsége Nagyváradon. A jubileumi közgyűlé-
sen igei beszédet mondott Tőkés László, az egyház-
kerület előző püspöke, a Szövetség egyik alapítója.

● Nagyvárad, KRE Székház
Karrier-Expó a Partiumi Keresztény Egyetem szer-

vezésében
A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem ke-

retében működő Janus Pannonius Szakkollégium 
Karrier Expót szervezett felsőfokú végzettséggel ren-
delkező fi atalok számára. A magyarországi Balassi 

Intézet és a Nemzetközi Erőforrás Minisztérium 
támogatásával megvalósuló rendezvény zárónapján 
Tőkés László EP-képviselő, a felsőoktatási intézmény 
elnöke is részt vett és beszédet mondott.

Március 26–29. 

● Brüsszel
Európai parlamenti munkahét
Március 30.  

● Budapest, Terror Háza 
Könyvbemutató
„Behálózva” címmel kettős könyvbemutatót szer-

vezett Tőkés László Központi Irodája a Terror Háza 
Múzeumban. Molnár János Szigorúan ellenőrzött 
evangélium (I-II. kötet) című könyvét Demeter Szi-

lárd egyetemi tanár méltatta, Szabó Gyula A Pápai 
Magyar Intézet, mint a magyar hírszerzés előretolt 
bástyája (1963-1989) című könyvét Zsumbera Ár-

pád író mutatta be.

Március
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Szolidaritási Nyilatkozat felvidéki nemzettársaink védelmében

Hitbeli meggyőződésünktől és lelkiismeretünktől in-
díttatva, ezúton emeljük fel szavunkat a szlovák állam-
hatalom kettős állampolgárságot szankcionáló gyakor-
latával szemben, és vállalunk szolidaritást a szlovákiai 
állampolgárságuktól önkényesen megfosztott felvidéki 
– magyar – nemzet- és polgártársainkkal. 

A hazai és a nemzetközi nyilvánossághoz fordulva, 
határozottan kiállunk a Szlovákia lakosságának közel 
10%-át kitevő, őshonos magyarság emberi méltósá-

gának és alapvető emberi jogainak a védelmében, és 
visszautasítjuk azt, a kisebbségi közösségi jogaikat 
is durván sértő diszkriminációt, amely nem csupán az 
egyetemesen elfogadott európai értékrenddel, hanem 
a visegrádi együttműködés alapelveivel is szöges ellen-
tétben áll.

Szlovákia hivatalban lévő kormányát, valamint az 
országos demokratikus választások előtt álló pártjait 
felkérjük arra, hogy szerezzenek érvényt országuk azon 
alkotmányos előírásának, mely kimondja, hogy akara-
ta ellenére senkit sem lehet megfosztani állampolgársá-
gától. 

Ugyanakkor az egyesült Európa és tagországai pol-
gáraiként, valamint a Kárpát-medencei magyar nemzeti 
közösség tagjaiként őszinte elismerésünket és elköte-
lezett támogatásunkat fejezzük ki azon szlovákiai nem-
zet- és polgártársaink iránt, akik a magyar állampolgár-
ság öntudatos felvétele által – is – nyíltan vállalják gyö-
kereiket és nemzeti önazonosságukat, és a keresztény 
erkölcsiség, valamint a polgári bátorság szellemében, a 
megfélemlítő szándékú államhatalmi bánásmód ellené-
re, következetesen kiállnak alkotmányos jogaik mellett.

Szlovákia adófi zető, törvénytisztelő magyar polgá-
rait méltán megilleti a szabad identitásválasztás és a 

szabad anyanyelvhasználat joga – ezzel együtt pedig 
a szlovák nemzetiségű polgártársaikkal való teljes jog-

egyenlőség. Ezek olyan európai alapjogok, melyektől 
egyetlen nemzet tagját sem szabad megfosztani!

Mindezek tudatában felhívással fordulunk egész 
Kárpát-medencei magyarságunkhoz, hogy aláírásuk-

kal csatlakozzanak a hátrányos megkülönböztetést és 
jogfosztást szenvedő felvidéki magyar nemzeti közös-
ségünk védelmében útjára indított, ezen folyamodvá-
nyunkhoz.

Szlovákia Kormányához, politikai vezetőihez és a 
szlovák közvéleményhez eljuttatandó közös nyilatkoza-
tunkban ezúton – is – követeljük a szlovák állampolgár-
ság haladék nélküli visszaadását mindazoknak, akiket 
önkényes egyoldalúsággal megfosztottak ettől. Aláírá-
sunkkal és összefogásunkkal ugyanehhez kérjük a nem-
zetek Európájának – az Európai Uniónak – a segítségét 
és támogatását.      

Nagyvárad / Oradea / Grosswardein

 2012. március 4.

A Nyilatkozat aláírói: Tőkés László EP-képviselő, az 
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke ; Lomnici 
Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke ;  Nemes 
Csaba, a magyar Közigazgatási és Igazságügyi Minisz-
térium egyházügyi főtanácsadója ; Nagy József Barna, 
az EMNT partiumi régióelnöke ; Török Sándor, a Bihar 
megyei EMNT elnöke ; Zatykó Gyula, az Erdélyi Magyar 
Néppárt partiumi régióelnöke ; Csomortányi István, a 
Néppárt szervezési igazgatója ;  Kristófi  Kristóf, a Néppárt 
nagyváradi szervezetének elnöke ;  Kavinszky András, a 
nagyváradi Magyar Állampolgárok Klubjának elnöke.

Szolidaritás
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Szolidaritást vállaltak a felvidéki magyarokkal Nagyváradon
Tőkés László EP-képviselő kez-

deményezésére az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács Bihar megyei szer-
vezete és a Magyar Állampolgárok 
Klubja a szlovák állampolgárságuk-
tól jogtalanul megfosztott felvi-
dékiek melletti szolidaritásvállalás 
jegyében hirdette meg a Felvidéki 
Szolidaritás Napját.

Ebből az alkalomból a nagyvá-
rad-olaszi református templomban 
igét hirdetett Kassai Gyula lévai lel-
kipásztor, azon felvidéki magyarok 
egyike, akit megfosztottak szlovák 
állampolgárságától miután hiva-
talosan is felvállalta, hogy közjogi 
értelemben is a magyar nemzethez 
tartozik. Az igehirdető prédikációjá-
ban úgy fogalmazott, hogy „a bűn 
és gyalázat évszázadában számos 
megaláztatást és jogfosztást meg-
élt felvidéki magyar közösség igaz 
hittel, bűnbánattal és Istenbe vetett 
bizodalommal kell elhordozza azt az 
ítéletet, amelyet az Isten és a világ rá 
kiosztott”. 

Török Sándor, az Erdélyi Ma-
gyar Nemzeti Tanács Bihar megyei 
elnöke felszólalásában kifejtette: az 
erdélyi magyarságnak kötelessége 
szolidaritást vállalni felvidéki nem-
zettársaival, akik az igazságért vívott 
bátor küzdelmük-
kel példát mutat-
nak polgártársaik-
nak. 

A vendégek kö-
zül elsőként Fehér 

István révkomá-
romi tanár szólt 
a gyülekezethez. 
Tisztában volt az-
zal, hogy milyen 
következményei lesznek, ha felveszi 
a magyar állampolgárságot, de egy 
percig sem habozott, mondotta a 
földrajz-történelem szakos pedagó-
gus. Ugyanakkor visszaemlékezett, 
hogy amikor a Ceausescu-dikta-

túra idején Erdélyben járt, látva az 
itt élők szívósságát „hitben, magyar 
tartásban megerősödve” térhetett 
vissza Felvidékre, ahol akkor még 
nem volt olyan nehéz a magyar élet, 
mint napjainkban. 

Gubík László joghallgató az első 
szlovákiai magyar volt, aki a nyil-
vánosság előtt vállalta a magyar 
állampolgárság felvételét. Szemé-

lyes hangvételű felszólalásában 
azt hangsúlyozta, hogy gesztusa 
csekélységnek bizonyul azon felvi-
déki magyarok vállalásához képest, 
akiket a huszadik század vészterhes 
esztendeiben magyarságuk miatt 
kényszermunkára hurcoltak, vagyo-
nuktól megfosztottak, vagy depor-
táltak. 

Dolník Erzsébet volt parlamenti 
képviselő az Európai Unió és a szlo-
vák ügyvezető kormány szégyené-
nek nevezte az állampolgársági „el-
lentörvényt”, amelynek eltörléséért 
minden lehetséges jogi eszközzel 
fog küzdeni ezután is. 

Nemes Csaba,  a magyar Közigaz-
gatási és Igazságügyi Minisztérium 
egyházügyi főtanácsadója  elmond-
ta: „azon kell dolgozzunk, hogy a bé-
késcsabai szlovákok, a Gyulán vagy 
Méhkeréken élő románok, illetve 
Rimaszombat vagy Nagyvárad ma-
gyarsága egyaránt otthon érezhesse 
magát szülőföldjén.”

Lomnici Zoltán, az Emberi Mél-
tóság Tanácsának elnöke szerint a 
magyar állampolgárságukat nyíltan 
vállaló felvidékiek ugyanúgy a ma-
gyar történelem részévé váltak, mint 
ahogy Tőkés László, az 1989-es te-
mesvári népfelkelés hőse, a Felvidé-

ki Szolidaritás 
N a p j á n a k 
ötletgazdája. 
„Ilyen felelős-
s é g v á l l á s r a 
van szükség 
ahhoz, hogy 
a magyarság 
még legalább 
ezer évig 
fennmarad-

jon” – mondotta az állampolgársá-
gukat elvesztő felvidékiek számára 
jogi segítséget nyújtó nemzetközi 
civilszervezet elnöke. 

Erdélyi Géza, nyugalmazott fel-
vidéki református püspök arra mu-
tatott rá, hogy az igazságtalanság 
elleni küzdelemben egymásra talált 
a felvidéki és az erdélyi magyarság, 
majd az egybetartozás érzése által 
erősített harcban a közös imádkozás 
szerepét hangsúlyozta. 

Tőkés László EP-képviselő, az Er-
délyi Magyar Nemzeti Tanács elnö-
ke lényegretörő felszólalásában a 
hitbeli cselekvés fontosságára hívta 

fel a fi gyelmet: „a múlt tanulságai-
nak levonásával, hit és szeretet által 
vezérelt tettekre van szükség”.  An-
nál is inkább, mivel – ahogy a nép-
számlálási adatok is mutatják – fogy 
nemzetünk, hangsúlyozta Tőkés 
László. „Ne csak prédikáljunk, ne 
csak szavaljunk, hanem cseleked-
jünk is” – mondotta a várad-olaszi 
lelkipásztor, aki ennek szellemében 
felolvasta azt a Szolidaritási Nyilat-

kozatot, amelyet az állampolgársá-
guktól önkényesen megfosztott fel-
vidéki nemzettársaink védelmében 
bocsátottak ki a Felvidéki Szolida-
ritás Napja szervezői. A nyilatkoza-
tot eljutattatják a szlovák kormány 
illetékeseihez is. Az EP-képviselő 
elmondta: az ellentörvény visszavo-
nása érdekében egy internetes fo-

lyamodványt is megfogalmaztak, 
amelyet bárki aláírhat, aki tiltakozik 
a szlovák államhatalom kettős ál-
lampolgárságot szankcionáló gya-
korlata ellen.      

Tőkés László tiszteletbeli erdélyi 
polgárokká fogadta a négy felvidé-
ki meghívottat, valamint Boldoghy 

Olivér színművészt és az idén száza-
dik életétévét betöltő Tamás Ilonka 
tanítőnőt, akik nem lehettek jelen az 
ünnepségen.

A rendezvény után Tőkés László 
meghívottjai társaságában sajtótá-
jékoztatót tartott a Lorántff y Zsu-
zsanna Egyházi Központban. Lom-
nici Zoltán, az Emberi Méltóság Ta-
nácsának elnöke arról tájékoztatta a 
sajtót, hogy a Strasbourgi Európai 

Emberi Jogi Bírósághoz benyújtott 
beadvány első eredménye, hogy a 
szlovák kormány pénteken elnézést 
kért Tamás Ilonkától, illetve lányától, 
Anikótól amiért megvonták tőlük 
az egészségügyi biztosítást. Mint 
ismeretes, a súlyos egészségügyi 
károsodást szenvedett Tamás Anikó 
a kórházban szembesült azzal, hogy 
megvonták biztosítását. A jogász 
elmondta: Ilonka néni és leánya ese-
tében a szlovák állam több alapvető 
jogot is megsértett, ezért mintegy 
hétezer eurós kártérítést követel-
nek. Lomnici Zoltán bízik abban, 
hogy Strasbourgban megnyerik Ta-
más Ilonka perét. 

Nagyvárad, 2012. március 4.

„... A múlt tanulsá-
gainak levonásával, 
hit és szeretet által 

vezérelt tettekre van 
szükség ... ”
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Kulturális délután Nagyváradon

A Partiumi Magyar Művelődési 
Céh (PMMC) márciusi kulturális dél-
utánjának meghívottja Szávai Géza 
erdélyi származású, Budapesten élő 
író, könyvkiadó, és Szondy Sándor 
Kondor Béla-díjas miskolci fafaragó 
volt. Az est házigazdájaként Tőkés 

László EP-képviselő, a PMMC alapí-
tója szólalt fel. Elmondta, hogy Szá-
vai Géza Székely Jeruzsálem című 
esszékötete közvetlen és közvetett 
módon is kapcsolódik az Európai 
Unió szellemiségéhez, nem véletlen 
tehát, hogy a kötetet tavaly novem-
berben Brüsszelben is bemutatták. 
A kommunista falurombolást – mely 
a bemutatott kötet központi témája 
– Tőkés László a verespataki bánya-

projekt környezetromboló követ-
kezményeivel állította párhuzamba. 
Elismerését fejezte ki a szerzőnek 
a témaválasztásért, hangsúlyozva, 
hogy a falurombolás áldozatává 
vált Bözödújfalu mementóként kell 
álljon az utókor előtt. Személyes vo-
natkozású emlékeket is felidézve az 
EP-képviselő határozottan elítélte a 
kommunista falurombolást, s azzal 
zárta beszédét, hogy szükség van 
olyan értékes írókra, mint Szávai 
Géza, aki hivatásként felfogott szol-
gálatával járul hozzá a múlt feltárá-
sához.

Szávai Géza negyedik kiadást is 
megért, több nyelven megjelent 
Székely Jeruzsálem című esszére-
gényéről elmondta a könyv a 16. 
század végén zsidó hitre tért székely 
magyar közösség történetét és ül-
döztetését eleveníti fel, tudhattuk 
meg az írótól. Az 1940-es évekre 
egyedül Bözödújfaluban éltek még 
székely szombatosok – a fotókkal il-
lusztrált kötet az ő sorsukra fókuszál.

A kulturális délután a képcsar-
nokban folytatódott, ahol Szondy 
Sándor miskolci fafaragó munkáiból 
nyílt – többek között népi hangsze-
reket is bemutató – kiállítás. Mostis 
Gergő, a PMMC igazgatója az egy-
ház, oktatás és kultúra hármas pillé-
réről beszélt, amelynek szellemében 
működik a Partiumi Keresztény 

Egyetem. Tőkés László a meghívott 
művész munkásságát méltatva el-
mondta, „közvetett értelemben vett 
művészi szakralitás köszön vissza 
Szondy Sándor minden művéből”. 
A határok feletti nemzetegyesítést 
a művészet és az irodalom síkján 
is meg kell valósítani, hangzott el. 
Végezetül a gyökerekhez való visz-
szatérés fontosságát hangsúlyozta a 
művészetben is.

Nagyvárad, 2012. március 3.

Nagyváradon is bemutatták Tőkés István prédikációs kötetét
A Sulyok István Teológiai Tudományok Intézete szervezésében 2012. március 11-én Nagyváradon is bemu-

tatták Tőkés István nyugalmazott teológiai professzor IGE-hirdetés című, prédikációkat tartalmazó kötetét. 
A Nagyvárad-Olaszi református templomban egybegyűlt nagyszámú gyülekezet jelenlétében a kötet 96 éves 
szerzője hirdetett igét. Tőkés István Máté evangéliuma 11. részének néhány igeszakasza alapján arra mutatott 
rá, hogy Jézus Krisztus megnyugvást hoz mindazok életébe, akik belefáradtak a mindennapok terheinek cipe-
lésébe, és a fáradtság, megterheltség, kilátástalanság nyomorító súlyától szenvednek. A Megváltó nem veszi 
le a terheket a vállunkról, hanem erőt ad a folytatáshoz; lehetőséget ad arra, hogy elviseljük a nehézségeket.  

Az igei szolgálat után Hermán M. János előadótanácsos, a Sulyok István Teológiai Tudományok Intéze-
tének igazgatója méltatta az IGE-hirdetés című prédikációs kötetet és annak szerzőjét, aki – mint elhangzott 
– „fi atalokat megszégyenítő lelkesedéssel és példamutató elkötelezettséggel tolmácsolja az élő Ige üzenetét 
a híveknek”. 

Tőkés István személyes hangvételű köszöntőjében arra hívta fel a fi gyelmet, hogy a mai rohanó világunk-
ban a megfáradt társadalom nem becsüli eléggé az igehirdetést. „Számomra a Szentírás az Úr Jézus beszédét 
jelenti, amelyet úgy kell megérteni, mint egy örök érvényű, fentről jövő üzenetet” – mondotta a kolozsvári 
lelkipásztor. Hozzátette: ezt az üzenetet igyekezett tolmácsolni IGE-hirdetés című kötetben is. 

Tőkés István jelen lévő gyermekei közül Tőkés László EP-képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács el-
nöke zárta a felszólalók sorát. Véleménye szerint a prédikáció szerény, de még mindig igen népszerű irodalmi 
forma, mely emberek millióihoz is eljuthat egyszerre. A várad-olaszi lelkipásztor közös keresztény erkölcsi 
gyökereink és értékeink nyílt vállalásának fontosságát hangsúlyozta az egyesült Európában. 

Nagyvárad, 2012. március 11.

Március 23-án startolt az Erdélyi 

Közszolgálati Szabadegyetem. A 
képzéssorozat 20 helyszínen, a Nép-
párt mintegy ötven önkormányzati 
jelöltjének nyújt segítséget a válasz-
tásokra való felkészülésben. A más-
fél napos programon többek között 
a kampányterv-készítés, a politikai 
kommunikáció, az önkormányzati 
alapismeretek és a térségfejlesztés 
témaköreiben – a Bálványos Inté-

zet szakértőinek bevonásával – er-
délyi és magyarországi szakembe-
rek oktatják a néppárti politikusokat, 
Bár a képzéssorozatra a választáso-
kat megelőző időszakban mintegy 
ezer, a potenciálisan befutók közül 
kiválasztásra kerülő képviselőjelöl-
tet várnak, ősztől a képzések mások 
számára is elérhetővé válnak. 

A szabadegyetem nem csupán a 
Néppárt politikai és az EMNT moz-
galmi háttérintézménye, a választá-
sok után ugyanis rendelkezésére áll 
bárkinek, aki közéleti szerepet sze-
retne vállalni, és ilyen téren tudásra, 
segítségre van szüksége. 

Kolozsvár, 2012. március 3.

Az EMNT közleménye nyomán

Közszolgálati

Szabadegyetem 

alakult

Kultúra
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Együttműködik a PKE és a Pécsi Tudományegyetem

Új lendületet vehet a Partiumi 

Keresztény Egyetem és Pécsi Tu-

dományegyetem több éves múltra 
visszatekintő együttműködése a két 
felsőoktatási intézmény vezetőinek 
nagyváradi találkozása után. 

Bódis József, a Pécsi Tudomány-
egyetem rektora – aki egyben a 
Magyar Rektori Konferencia elnöki 
tisztségét is betölti – 2012. március 
15-én érkezett Nagyváradra, ahol 
Tőkés László európai parlamen-
ti képviselő, a Partiumi Keresztény 
Egyetem elnöke, Horváth Gizella 
rektorhelyettes, Flóra Gábor egye-
temi kancellár, Pálfi  József szená-
tusi tag, valamint Balogh Brigitta, a 
Filozófi a és Kultúratudományi Tan-
szék vezetője fogadta. 

Tőkés László, a tárgyalás után 
tartott sajtótájékoztatón röviden 
szólt az erdélyi magyar felsőoktatás 
általános helyzetéről, kiemelve a 
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógy-

szerészeti Egyetem magyar karáért 
vívott küzdelmet és az ügy megol-
dásában mutatkozó lehetőségeket. 
Elképesztőnek nevezte azt, hogy 
22 évvel a rendszerváltozás és az 
azt követő „Fekete Március” után 
az erdélyi magyarságnak valóságos 
szabadságharcot kell vívnia anya-

nyelvű oktatásáért. A Partiumi Ke-
resztény Egyetem alapítója az elis-
mert szülészprofesszor jelenlétében 
köszönetet mondott azért, hogy „az 
anyaországi akadémiai szféra hoz-
zájárul ahhoz, hogy az erdélyi ma-
gyar felsőoktatás polgárjogot nyer-
jen és szabadságharcában sikerre 
jusson.” Tőkés László említést tett 
arról is, hogy nemrég az Európai 

Parlament Kulturális és Oktatási 

Szakbizottságában megszavazták 
Az európai felsőoktatási rendsze-
rek modernizációja című jelentését, 
amely az őshonos kisebbségek, illet-
ve nemzeti közösségek felsőoktatási 
jogaira is részletesen kitér. A jelentés 
hamarosan a parlament plénuma 
elé kerül, tájékoztatott Tőkés László. 

Horváth Gizella a sajtótájékozta-
tón kifejtette: az új tanügyi törvény 
új kihívások elé állítja a magánegye-
temeket, köztük a sajátos helyzet-
ben lévő Partiumi Keresztény Egye-
temet. „Erősítheti egyetemünk hely-
zetét a Pécsi Tudományegyetemmel 
folytatott tudományos, szakmai 
kapcsolat” – tette hozzá a rektorhe-
lyettes. 

Bódis József a látogatás konkrét 
eredményei között megemlítet-
te: nagy örömmel fogadta Tőkés 

László meghívását, hogy a Magyar 
Rektori Konferencia plénuma 2013-
ban Nagyváradon tartsa ülését, 
amelynek témája valószínűleg az 
„agyelszívás” problematikája lesz. 
Ugyanakkor elmondta, hogy Pécsi 
Tudományegyetem segíteni fogja 
a partiumi magyar egyetemet az 
önálló doktori iskola megteremtés-
ében. Hasznosítható tapasztalatok-
kal tudnak még szolgálni az anya-
országiak a felnőttképzés terén, 
mely Romániában éppen most van 
átalakulóban, továbbá a romoló-
gia szak beindításában is – sorolta 
a professzor. Végezetül elmondta: 
Szentágothai János Kossuth-díjas 
magyar anatómus emlékére a Pécsi 
Tudományegyetem a Partiumi Ke-
resztény Egyetemmel közösen egy 
rangos konferenciát kívánnak szer-
vezni idén ősszel Nagyváradon.

A továbbiakban a Magyar Rektori 
Konferencia elnöke az Erdélyi Ma-
gyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi 
Magyar Néppárt által szervezett ün-
nepi megemlékezés egyik díszven-
dégeként szólalt fel a nagyváradi 
Szacsvay-szobornál.

       
Nagyvárad, 2012. március 15.

 

Együttműködés
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„A szabadság minden nemzet Istentől kapott, elidegeníthetetlen joga”

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-

nács és az Erdélyi Magyar Néppárt 
az 1848-49-es forradalom és szabad-
ságharc évfordulója alkalmából tar-
tott közös nagyváradi ünnepségén 
Szacsvay Imre mártír jegyző Körös- 
parti szobránál a Csökmői Fúvósze-

nekar ünnepi hangulatot teremtő 
zenéjére gyülekeztek a megemléke-
zés résztvevői. 

Orbán Viktor üzenetét Albertné 

Simon Edina, a Kolozsvári Főkonzu-
látus konzulja tolmácsolta. 

Tőkés László, az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács elnöke ünnepi be-
szédét azzal indította, hogy a héten 
sok újságcikk jelent meg arról, hogy 
mennyire fontos együtt ünnepelni, 
mondván, hogy a nemzeti méltó-
ságnak ez felelne meg a legjobban. 
„Ehhez képest a hivatalos érdek-
képviselet részéről hivatalos döntés 
született, hogy nem ünnepelhetünk 
együtt. A gőgös felül- és különállás 
a tilalmas időket juttatja eszünkbe” 
– mondotta az EP-képviselő. Hozzá-
tette: „megérett az idő a szabad ün-
neplésre, mint ahogy Kolozsváron 
és Székelyföldön is történt, ahol el-
törpülnek a különállások.” A nemzet 
érdekeiért felül kell emelkedni a mai 
pártviszonyokon is, élő példa erre 
1848 márciusa. „Jó volna egymásra 
találni, egymás mellé állni a szabad-
ságharcban” – hangsúlyozta, majd 
rávilágított arra, hogy a szabadsá-
got nem lehet kisajátítani, hiszen 
az „minden nemzet Istentől kapott, 
elidegeníthetetlen joga.” Ennek 
kapcsán Tőkés László párhuzamot 
vont a nemzeti dal és a román nem-
zeti himnusz között, rámutatva arra, 
hogy ugyanazok az ellentétpárok 
vonulnak végig minkét eredeti vers-
ben. Emlékeztetett rá, hogy ő elő-
ször 1989. december 16-án hallotta, 
akkor a szabadságszerető románok 
ezt énekelték a temesvári parókia 
ablaka alatt.  

Az EP-képviselő úgy fogalmazott: 
meg kell erősíteni őseink fogadását, 
valóban talpra kell álljon a magyar, 
még akkor is, ha egyesek ezt nem 
akarják. „Talpra állunk jogaink védel-
mében, pedig koldussá tettek min-
ket 22 év alatt ebben az országban” 
– tette hozzá Tőkés, majd kritikusan 
szólt az országban burjánzó korrup-

cióról és a magyarság csorbított kö-
zösségi jogairól is. „Elég volt abból, 
hogy a többség koldusai legyünk, 
váljunk igazán szabadokká” ‒ zárta 
beszédét Tőkés László.

Csóti György, a FIDESZ ország- 
gyűlési képviselője arra hívta fel a 
fi gyelmet, hogy az összefogás meg-
határozó volt 1848-ban, de meg-
határozó ma is. Megítélése szerint 
meg kell erősíteni a lelki és szellemi 
kötelékeket a Kárpát-medencében, 
és felül kell emelkedni a csoportér-
dekeken.

Bódis József, a Pécsi Tudomány-
egyetem rektora meghatódottság-
gal szólt az egybegyűltekhez, mond-
ván, március 15. olyan ünnep, mely 
minden magyar számára egyet je-
lent, úgy köt össze bennünket, hogy 
nem szakít el más nemzetektől sem. 

Zatykó Gyula, az Erdélyi Magyar 
Néppárt partiumi régióelnöke is 
a kettős állampolgárság intézmé-
nyének fontosságát hangsúlyozta, 
mondván: úgy tűnik, az 1848-ban 
követelt 12. pont (Uniót Erdéllyel) 
a nemzetben gondolkodó ma-
gyar kormánynak hála megvalósul. 
„Védtük Európát és közben állandó-
an a szabadságunkért kellett küz-
denünk. De lelkiekben nagyok tud-
tunk maradni. Erről tanúskodik az 
is, hogy a mi Ünnepeink sohasem 
a területszerzésről, más népek ká-
rára történt gyarapodásról, hanem 
eszmékért való kiállásról, szabad-
ságunk kivívására tett kísérletekről 
szólnak” – mondotta beszédében 
Zatykó Gyula.

A szervezők a békét szimbolizáló 
48 fehér galambot reptettek fel az 
ünnepségen.

A Szacsvay-szobortól a nagyvá-

rad-olaszi református templom-

ba vonultak át az ünneplők, ahol a 
történelmi egyházak közösségében 
ökumenikus istentiszteletet tartot-
tak. Csűry István királyhágómelléki 
református püspök igei szolgálata 
után a házigazda jogán Tőkés Lász-
ló nagyvárad-olaszi lelkipásztor 
köszöntötte az egybegyűlteket. A 
leköszönt királyhágómelléki püspök 
Máté evangéliumából idézte: „Jöj-
jetek én hozzám mindnyájan, akik 
megfáradtatok és megterheltette-
tek, és én megnyugosztlak titeket. 
Vegyétek föl magatokra az én igá-
mat, és tanuljátok meg tőlem, hogy 
én szelíd és alázatos szívű vagyok: és 
nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. 
Mert az én igám gyönyörűséges, és 
az én terhem könnyű.” (Mt 11,28-30.) 
Krisztus igája a szabadság igája, mu-
tatott rá az egykori temesvári lelkész, 
Pál apostollal szólva: „Annakokáért a 
szabadságban, melyre minket Krisz-
tus megszabadított, álljatok meg, 
és ne kötelezzétek meg ismét ma-
gatokat szolgaságnak igájával.” (Gal 
5,1). Történelmi léptékben ez történt 
1848-ban, jelentette ki Tőkés László, 
és mi, „az örök újrakezdés népe újból 
kiállunk a szabadságért”. Ezt szolgál-
ja ez az ökumenikus megemlékezés 
is – zárta rövid köszöntőjét Tőkés 
László.

Nagyvárad, 2012. március 15.    

Március 15.
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Csóti György országgyűlési képviselő ünnepi beszéde Nagyváradon
Tisztelt Ünneplők, kedves Nagyváradiak!

164 évvel ezelőtt Pesten harminc hazaszerető, bátor fi atal, a Márciusi Ifj ak, Petőfi , Vasvári, Jókai és Bu-
lyovszki vezetésével elindították a forradalmat és a szabadságharcot. Másfél évig tartott a hősies küzdelem 
a társadalmi felemelkedésért és a nemzet szabadságáért, sokszoros túlerővel szemben. 1848-49 hősei hittek 
igazukban, összefogtak, és volt bátorságuk utolsó csepp vérükig harcolni igazságukért. Áldozatuk nem volt 
hiábavaló, mert megalapozták a nemzet és az ország későbbi felemelkedését. Tisztelet és hála hitükért és 
bátorságukért!

164 évvel később, hasonló gondokkal küzdve, itt állunk Nagyváradon, a Körös partján, Szacsvay Imre szob-
ra előtt. Az áll a szobor talapzatán: „Csak egy tollvonás volt a bűne”. Tudjuk azonban, hogy ennél nagyobb 
volt a „bűne” az önkényuralom szemében: hosszú ideig töretlen hittel és bátorsággal harcolt a nemzet sza-
badságáért, majd az Országgyűlés jegyzőjeként, Kossuth eltökélt híveként fogalmazta, aláírta és felolvasta 
a Függetlenségi Nyilatkozatot. Hite és bátorsága máig példamutató az egész kárpát-medencei magyarság 
számára. Szacsvay Imre azonban nem egyedüli hőse Nagyváradon 1848-49-nek. A város Bihar vármegyével 
együtt már március 20-án csatlakozott a forradalomhoz. Beöthy Ödön, Hódossy Miklós, Lukács György, Szacs-
vay Imre és mások vezetésével nemzetőrök és önkéntesek ezreit küldték a harcmezőkre, hatalmas anyagi 
áldozatokat hoztak, döntő szerepet játszottak a forradalom és szabadságharc menetében. Külön kiemelendő, 
hogy meghatározó volt az összefogás a hazafi as célok elérése érdekében. A politikusok és a pártok félretették 
érdekellentéteiket. Hit, bátorság és összefogás, ez volt a siker titka.

Tisztelt Ünneplők! Ma is szabadságharcát vívja a kárpát-medencei magyarság. A mai Magyarország terü-
letén gazdasági szabadságharc folyik, az elcsatolt területeken élő nemzetrészek pedig önrendelkezési joguk 
kivívásáért küzdenek. A határokon átívelő nemzetegyesítésnek, az utódállamokban élő nemzetrészek meg-
maradását egyedül biztosító, teljes körű autonómiának sok ellenzője van. Ma is túlerővel kell szembe néz-
nünk, de a siker titka ma is a hit, a bátorság és az összefogás. Ma mások a körülmények, más eszközökkel 
lehet és kell harcolni, de ma is a szabadság és a megmaradás a tét. Mi lehet az iránytű, az igazodási pont 
ebben a harcban? Én Szent Pál intelmét választottam, melyet az efezusiakhoz írt levelében fogalmazott meg: 
„Igyekezzetek megtartani a lélek egységét a béke kötelékével!” Ami igaz egy emberre vonatkoztatva, az igaz 
a hasonlóan gondolkodó emberek közösségeire is, igaz a családra és a nemzetre nézve egyaránt. Szent Pál 
intelme a Kárpát-medence mai magyarságához tehát így szól: Igyekezzetek megtartani a nemzet egységét a 
béke kötelékével! Mert egységben az erő. Ez az erő pedig hittel és bátorsággal párosulva csodákra lesz képes. 
Ezt az egységet keresztény módon a béke kötelékével kell megtartani. Ezt a köteléket azonban nem a meg-
alkuvásból fonták. Ez a szimbolikus kötelék több szálból áll, az egyes szálak önmagukban is összetartó erőt 
jelentenek. Erősíteni kell tehát azokat a lelki és szellemi kötelékeket, melyek nemzetté tesznek minket! Ilyen a 
közös nyelv, az azonos kultúra, az együtt átélt történelmi múlt, 1100 évünk a Kárpát-medencében és a szolida-
ritás érzése egymás iránt. Félre kell tenni minden személyes vagy szűk csoportérdeket! Csak egy vezérelv van: 
a teljes magyar nemzet érdeke. Minden mást ennek kell alárendelni, mert mindenki csak ezen belül találhatja 
meg egyéni boldogulását. Nincs helye lokális, helyi érdekérvényesítésnek. A magyar nemzet egy és osztha-
tatlan. Minden magyar felelős minden magyarért. Valóra kell váltani az 1848. március 15-én megfogalmazott 
12. pont követelését: Unió Erdéllyel! A XXI. század elején ez az Unió már a teljes Kárpát-medencére vonatkozik 
európai kereteken belül. Ez formailag részben már megvalósult, de tartalmilag még messze nem! A jognak 
asztalánál még nem mindenki foglal helyet. Az elcsatolt területeken élő nemzetrészek nem teljes jogú állam-
polgárai az utódállamoknak, pedig őket is megilleti az önrendelkezés joga. Ez a jog nem a területükön élő 
más nemzetek, az úgynevezett többségi nemzetek jogaiból származik. Ez a jog abból a tényből fakad, hogy 
elődeik ott születtek, falvakat, városokat építettek fel, kulturális intézményeket hoztak létre, és életük árán is 
megvédték szülőföldjüket. Tehát teljes mértékben egyenlők a velük együtt élő más nemzetekkel. Valameny-
nyien őseiktől örökölték jogaikat. Ezen örökölt jogok érvényesítéséért folyik ma a harc, a küzdelem. Ezt kell 
megértetni, elfogadtatni a Kárpát-medencében élő társnemzetekkel, románokkal, szerbekkel, szlovákokkal és 
másokkal. Ebből fakad a teljes körű autonómia iránti igény, a személyi elvű, a kulturális és a területi autonómia 
követelése. 

Kedves Nagyváradiak! Tudom, hogy a mindennapi gondok között nem könnyű megfogadni és követni a 
fenti gondolatokat. Mindazonáltal tiszta szívemből kívánom Önöknek, hogy közös küzdelmünk eredménye-
ként mielőbb teljes és boldog életet éljenek itt, a Sebes-Körös partján, Szent László városában. Éljenek teljes 
életet magyarként, őrizzék és adják tovább gyermekeiknek őseik nyelvét és kultúráját. Éljenek harmóniában 
az itt élő többi nemzettel, de soha ne adják fel őseiktől öröklött jogaik érvényesítését. Soha ne feledjék: ben-
nünk és általunk születik meg a jövendő.

Köszönöm megtisztelő fi gyelmüket!
                                                                       Csóti György

Március 15.
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Miközben – az RMDSZ vezérka-
rának központi utasításának követ-
keztében – az erdélyi magyarság 
megosztva, külön ünnepelte nem-
zeti ünnepünket, 2012. március 15-
én egy csoport védőfelszerelésbe 
öltözött környezetvédelmi aktivista 
ismét a romániai Környezetvé-

delmi és Erdészeti Minisztérium 
előtt tiltakozott. A verespataki be-
ruházást ellenző környezetvédők 
„szimbolikus karantént” akartak 
húzni a bejárat elé, mondván, ez az 
intézmény „erősen fertőzött a kor-
rupcióval”, illetve szerették volna 
„felszámolni a hozzánemértés és a 
propaganda gócpontjait” – ők név 
szerint Borbély László minisztert 
és Marin Anton államtitkárt emlí-
tették. A rendvédelmi szervek végül 
erővel eltávolították a tiltakozókat.

Mint ismeretes, Tőkés László 
EP-képviselő e hét elején kiadott 
Nyilatkozatában többek között 
Verespatak ügyét nevezte meg 
a környezetvédelmi minisztert is 
adó RMDSZ-ből való kilépésének 
egyik okaként. További okokként a 
korrupcióellenes hatóságok ellen 
folytatott RMDSZ-es hadjáratot, a 
munkahelyteremtés helyett brutális 
megszorításokkal élő csődös kor-
mányzatot jelölte meg, valamint a 
nemzeti ünnep állampárti időkre 
emlékeztető kisajátítását, ezáltal az 
erdélyi magyarság megosztását rót-
ta fel az általa is alapított érdekvé-
delmi szervezet mostani vezetőinek.

Az RMDSZ össze-vissza nyilatko-
zó politikusai jó érzékkel a tartalmi 
elemekre nem reagáltak, hanem el-

beszélve a téma mellett Tőkés László 
személyét támadták. Illetve – szelek-
tív emlékezetről téve tanúbizonysá-
got – a 2009-es Magyar Összefogás 
Listáját eredményező erdélyi ma-
gyar koalíciót az Európai Parlament-
be juttató erdélyi választók helyett 
szerettek volna pártvezetői szinten 
dönteni az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács (EMNT) elnökének európai 
mandátumáról. Ugyanazzal a len-
dülettel egyébként fi gyelmen kívül 
hagyták az EP-képviselők jogállását 
szabályozó előírásokat, melyek sze-
rint egy európai parlamenti képvi-
selő csakis a választóinak tartozik 
elszámolással, döntéseiben nem be-
folyásolhatja sem pártpolitika, sem 
pedig az adott ország kormányának 
hatalmi érdekei.

Tőkés László – mintegy emlékez-
tetésképpen – 2012. március 13-án 
levélben fordult Kelemen Hunor 
kulturális, valamint Borbély László 
környezetvédelmi miniszterekhez, 
amelyben tájékoztatta őket Illés Zol-
tán magyarországi környezetügyért 
felelős államtitkár álláspontjáról, 
melynek értelmében Magyarország 
hivatalos véleménye – ez ügyben – 
teljes mértékben azonos az Európai 

Parlament 2010. május 5-én, elsöp-
rő szótöbbséggel elfogadott, elvi 
természetű határozatával, a cián-
alapú bányászat általános tilalmára 
vonatkozóan. Amint arról korábban 
beszámoltunk, az Európai Parlament 
plénuma 488 igen szavazattal (48 
nem ellenében) támogatta a Áder 

János fi deszes és Tőkés László kez-
deményezte határozatot, amelyben 

azt kérték az Európai Bizottságtól, 
hogy 2011 végéig vegye fontolóra a 
ciántechnológia bányászati betiltá-
sát az Unió területén.

Illés Zoltán államtitkár Tőkés 
Lászlónak írott levelében többek 
között kifejti: „A mindenkori magyar 
kormány a verespataki aranybánya-
projekt megszületése óta – tekintet-
tel annak nagyfokú környezetvédel-
mi kockázataira – ellenezte a beru-
házás megvalósítását ” – írja Illés.

Az államtitkár azt is jelzi: a nem-
zetközi hatásvizsgálatot lezáró vég-
ső magyar álláspontban Fazekas 
Sándor, Magyarország vidékfej-
lesztési minisztere már tavaly ősz-
szel világossá tette Borbély László 
számára, hogy a magyar kormány 
nem támogatja a verespataki arany-
bányanyitás tervét, engedélyezését 
nem javasolja az illetékes hatósá-
goknak. Ezt a határozott álláspontot 
valamennyi kétoldalú magas szintű 
találkozó, szakmai egyeztetések so-
rán kifejtették, mutat rá levelében 
Illés Zoltán, hozzátéve: a magyar 
kormány az elkövetkezendő idő-
szakban is minden rendelkezésére 
álló eszközzel – kétoldalú tárgyalá-
sokon, nemzetközi fórumok igény-
bevételével – fel kíván lépni a beru-
házás ellen.

Tőkés László a maga részéről 
megkeresésében hozzáteszi: „Er-
délyi magyarként, szülőföldünk 
természeti és történelmi gazdag-
sága megvédése iránti elkötelezte-
téssel, magam is osztom a Magyar 
Kormány »minden kétséget kizáró, 
elutasító hozzáállását«, ezúton is 
arra kérve mind – személy szerint 
– Önöket, mind kormánypártjukat, 
az RMDSZ-t, hogy ne adják nevüket 
és beleegyezésüket a beláthatat-
lan következményekkel fenyegető, 
monstruózus verespataki bánya 
megnyitásához.”

Az erdélyi EP-képviselő ezért 
levele végén megerősíti ezirányú 
kérését, amint fogalmaz, „annak re-
ményében, hogy magyarságunkat 
nem kívánják kompromittálni Erdély 
altalaji kincseinek a kirablásával és 
páratlan természeti környezetének 
a tönkretételével”.

Nagyvárad, 2012. március 16.

A magyar kormány is a verespataki terv ellen van

Verespatak
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„Nincs szükségünk még egy természeti bombára”
Tőkés László EP-képviselő, az Er-

délyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke 
és Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar 
Néppárt vezetője 2012. március 16-
án, Nagyváradon közös sajtótájékoz-
tatón kommentálták az elmúlt hét 
politikai eseményeit.

Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar 
Néppárt megválasztott elnöke nem-
zeti ünnepünkkel kapcsolatosan 
sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy szá-
mos erdélyi és partiumi településen 
nem ünnepelt együtt a magyarság, 
de véleménye szerint mindezért az 
RMDSZ felelős, mivel ők utasították 
vissza ‒ nyíltan vagy burkolt formá-
ban ‒ az együttünneplést. Ugyan-
akkor megemlítette, hogy a váradi 
megemlékezés a legeklatánsabb 
példája annak, hogy „milyen kör-
mön fonottan lehet beszélni az ösz-
szefogásról, közben pedig a politikai 
másképp-gondolkodást kiszorítani 
és hivatalos pártünneppé nyilváníta-
ni nemzeti ünnepünket.”

A Néppárt elnöke említést tett ar-
ról, hogy március 15-én, Bukarest-

ben egy csoport védőfelszerelésbe 
öltözött környezetvédelmi aktivista 
ismét a romániai Környezetvédelmi 
és Erdészeti Minisztérium előtt tilta-
kozott. A verespataki beruházást 
ellenző környezetvédők „szimboli-
kus karantént” akartak húzni a be-
járat elé, mondván, ez az intézmény 
„erősen fertőzött a korrupcióval”, 
illetve szerették volna „felszámolni 
a hozzánemértés és a propaganda 
gócpontjait” – ők név szerint Bor-

bély László minisztert és Marin An-

ton államtitkárt említették. Kifejtet-
te: a verespataki bányaberuházást 
ellenző, ugyanakkor a korrupció és 
az inkompetencia ellen is felszóla-
ló aktivisták tüntetése egybecseng 
azokkal az érvekkel, amelyekre Tő-
kés László hivatkozott akkor, amikor 
kilépett az RMDSZ-ből. Toró T. Tibor 
rámutatott arra, hogy az RMDSZ ahe-
lyett, hogy érdemben válaszolt volna 
az EP-képviselő által felvetett prob-
lémákra, a téma mellett elbeszélve 
Tőkés László személyét támadták. 
Illetve – szelektív emlékezetről téve 
tanúbizonyságot – a 2009-es Magyar 
Összefogás Listáját eredményező 
erdélyi magyar koalíciót az Európai 
Parlamentbe juttató erdélyi válasz-

tók helyett szerettek volna pártveze-
tői szinten dönteni az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács elnökének európai 
mandátumáról. „Értetlenül állunk a 
heves támadások előtt, úgy látjuk, 
az RMDSZ ürügyet keres arra, hogy 
kizárja a megegyezést más politikai 
szereplőkkel” – fogalmazott a párt-
elnök. Ugyanakkor azt is tudatta a 
sajtó megjelent képviselőivel, hogy 
Kelemen Hunor levélben fordult az 
Európai Néppárthoz (EPP) ‒ mely-
hez egyébként az Erdélyi Magyar 
Néppárt csatlakozni szeretne ‒, illet-
ve annak vezetőjéhez, hogy vizsgál-
ják meg Tőkés László néppárti tagsá-
gát. Szintén az RMDSZ kérésére ezt a 
román delegáció is napirendre tűzte. 

Toró T. Tibor a sajtótájékoztatón 
az Erdélyi Magyar Egyeztető Fó-

rum újragondolását szorgalmazta, 
ami azért is fontos, mert ezáltal a 
külpolitikai porondon, illetve a Kár-

pát-medencei Magyar Autonómia 

Tanács előtt egységesen lehetne 
képviselni az erdélyi ügyeket.  

Tőkés László a sajtótájékoztatón 
úgy fogalmazott: „a nemzeti ünnep 
páratlan, egypártrendszerbéli időkre 
emlékeztető kisajátítására történt 
kísérlet Nagyváradon”. Véleménye 
szerint sikerült az előállt helyzetet 
feloldani és harag, valamint ünnep-
rontás nélkül, legalább a templom-
ban együtt ünnepelni. Az RMDSZ 
ünnepségén elhangzott, személyét 

sértő kijelentésekkel kapcsolatban 
az EP-képviselő elmondta: „a vulga-
rizmus őket minősíti, nem engem.”  

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-
nács elnöke Verespatak, illetve a 
környezetvédelmi aktivisták tünte-
tésének kérdését érintve elmondta: 
„nincs szükségünk még egy termé-
szeti bombára.”  Beszédes az, hogy 
éppen március 15-én került sor az 
aktivisták tüntetésére Bukarestben; 
ez is igazolja, hogy a verespataki ter-
vek megvalósulásának támogatásá-
val az RMDSZ súlyosan kompromit-
tálja az erdélyi magyarságot. 

„Nem válik dicsőségére az 
RMDSZ-nek, hogy egy egész szö-
veggyűjteményt lehet összeállítani 
azokból az útszéli minősítgetések-
ből, amelyeknek az a rendeltetésük, 
hogy bűnbakképzés útján lejárassák 
politikai ellenfelüket” – hangsúlyoz-
ta Tőkés László azzal kapcsolatosan, 
hogy a kormánypárt politikusai „ak-
namunkát” folytatnak annak érdeké-
ben, hogy eltávolítsák őt az Európai 

Néppártból. Az EP-képviselő rámu-
tatott arra, hogy az Európai Parla-

ment eljárási szabályzata kimondja: 
„az Európai Parlament képviselői 
megbízatásukat szabadon gyako-
rolják, képviselőket semmiféle utasí-
tás nem köti, és nem kapnak kötött 
mandátumot.” 

Nagyvárad, 2012. március 16.

Verespatak
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Nyilatkozat: Tőkés László kilépett az RMDSZ-ből
Alulírott Tőkés László, a Romá-

niai Magyar Demokrata Szövet-

ség (RMDSZ) egyik alapítója, 1990-
től a 2003-as kiebrudaltatásomig 
annak tiszteletbeli elnöke, jelenleg 
pedig a szervezet Temes megyei 
tagja, ezennel kilépek az RMDSZ-
ből.

Indoklásom a következő:
1. A cianidos bányászatot betil-

tó, sikeres európai parlamenti ha-
tározat egyik kezdeményezőjeként 
vállalhatatlan számomra a kisebbik 
kormánypárt Verespatakkal kap-
csolatos megengedő és a beruhá-
zást elősegítő álláspontja. A brüsz-
szeli parlament folyosóin számom-
ra egyre kínosabb választ adni az 
aggódó kollégák azon kérdéseire, 
hogy akkor most pontosan mi is tör-
ténik Romániában?! Azt azért csak 
nem mondhatom, hogy a kanadai 
vállalat megvásárolta volna a mi-
nisztereinket…

2.  Románia 2007-ben csatlako-
zott az Európai Unióhoz, ám a schen-
geni övezetbe mind a mai napig 
nem fogadták be – többek között 

a mindent átfonó korrupcióra való 
hivatkozással. Vállalhatatlannak, 
és nem csupán számomra, hanem 
az egész erdélyi magyarságunkra 
nézve szégyenletesnek tartom azt, 
hogy az RMDSZ parlamenti képvi-
selői arra törekszenek, hogy ellehe-
tetlenítsék a köztisztviselők vagyo-
nosodását vizsgálni hivatott Orszá-

gos Feddhetetlenségi Ügynökség 
(ANI), illetve a Korrupcióellenes 

Főügyészség (DNA) munkáját.
3.  Soha nem értettem egyet az 

alibi-feltételeken alapuló kormány-

zati szerepvállalással. A hatalom 
öncélú akarása miatt az RMDSZ ve-
zetői beáldozták az önálló állami 
magyar egyetemünket, igazgatói 
és prefektusi állásokra váltották 
autonómiánkat, aprópénzért hajla-
mosak kiárusítani Erdély természeti 
kincseit. Azok közé tartoznak, akik 
a hozzánemértés és a szabadrablás 
eredményeképpen csődbe vezették 
országunkat, ennek árát viszont né-
pünkkel fi zettették és fi zettetik meg; 
munkahelyteremtés helyett csontig 
hatoló megszorítások, valamint egy 

több mint harmincmilliárd eurós 
külföldi kölcsön árán tartják lélegez-
tetőgépen Romániát.

4.  Elutasítom az RMDSZ – zsák-
mányszerző pártlogikán alapuló – 
kirekesztő és az erdélyi magyarságot 
megosztó gyakorlatát. Minekutána 
az összes közpénzre rátette a kezét, 
és ezek java részét saját önös célja-
ira használja fel, 2012-ben már ott 
tartunk, hogy nemzeti ünnepeinket, 
szobrainkat és szimbolikus tereinket 
is egypárti önkénnyel igyekszik kisa-
játítani.

Meggyőződésem, hogy nem az 
erdélyi magyarság van az RMDSZ-
ért, hanem éppen fordítva: erdélyi 
magyar pártjainknak, választott tiszt-
ségviselőinknek kell mindenkoron 
egész közösségünket szolgálniuk.

Nagyvárad, 2012. március 12.

Tőkés László

EP-képviselő,

az EMNT elnöke

Megalakult a Magyar Állampolgárok Klubja Nagyváradon

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Bihar megyei szervezetének kezdeményezésére 2012. február 28-án 
megalakult a Magyar Állampolgárok Klubja, Nagyváradon. A Lorántff y Zsuzsanna Egyházi Központban 
megszervezett első találkozón mintegy negyven érdeklődő jelent meg, zömében olyan magyarok, akik már 
rendelkeznek magyar állampolgársággal.  Török Sándor, a Bihar megyei EMNT elnöke köszöntötte a megje-
lenteket, aki a mozgalom által meghirdetett Magyarnak lenni jó! elnevezésű program szellemében a Kárpát-
medencében élő magyarok összetartozását hangsúlyozta. Nemcsak magyarnak, hanem magyar állampolgár-
nak lenni is nagyszerű dolog, mondotta az elöljáró. 

 Nagy József Barna partiumi régióelnök a Magyar Állampolgárok Klubja megalakulásának okairól szólva 
a nagyváradi magyar állampolgárok állandó kapcsolattartásának fontosságát emelte ki. Több erdélyi telepü-
lésen hoztak és hoznak létre hasonló tömörülést, tájékoztatott a régióelnök. A klubtalálkozók keretében a 
tagok információt kaphatnak a magyar állampolgársággal járó jogokról és kötelezettségekről, mint amilyen 
a magyar útlevél vagy az egészségügyi biztosítás megszerzése, a választásokon való részvétel lehetősége, az 
anyakönyveztetés mikéntje.      

Orbán Mihály előző régióelnök, az EMNT gazdasági szakbizottságának tagja a magyar útlevél megszerzé-
sével kapcsolatos személyes tapasztalatait osztotta meg a résztvevőkkel.  

Az EMNT Bihar megyei vezetősége a Magyar Állampolgárok Klubjának koordinátorává Kavinszki András 

elnökségi tagot nevezte ki, aki örömmel vállalta el a feladatot. 
A résztvevők sorából többen is hozzászóltak az elhangzottakhoz: kirándulások és más közösségépítő prog-

ramok megszervezésére tettek javaslatot.   
Nagyvárad, 2012. február 29.

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács

Bihar megyei szervezetének sajtószolgálata
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Karrier Expót szerveztek  a Partiumi Keresztény Egyetemen

A nagyváradi Partiumi Keresztény 
Egyetem (PKE) keretében működő 
Janus Pannonius Szakkollégium 
2012. március 23–24-én Karrier 

Expót szervezett felsőfokú végzett-
séggel rendelkező fi atalok számára. 
A magyarországi Balassi Intézet és 
a Nemzetközi Erőforrás Minisz-

térium támogatásával megvalósu-
ló rendezvény zárónapján Tőkés 

László EP-képviselő, a felsőoktatási 
intézmény elnöke is jelen volt.  

Györbíró András, a Janus Pan-
nonius Szakkollégium tudományos 
igazgatója sikeresnek nevezte az 
első alkalommal megszervezett 
Karrier Expót, melyen elmondása 
szerint két nap alatt mintegy öt-

száz látogató fordult meg. Összesen 
huszonkilenc, zömében partiumi 
vállalat képviselte magát az expón, 
közölte a főszervező. Hozzáfűzte: 
húszra tehető azoknak a száma, akik 
a rendezvénynek köszönhetően 
munkát találtak, további ötven fi a-
talt hívtak vissza a cégek egy máso-
dik interjúra. 

Tőkés László EP-képviselő a hely-
szín körbejárását követően gratulált 
a szervezőknek, Kinter Tündének, 
a Szakkollégium igazgatójának és 
Györbíró András tudományos igaz-
gatónak. Beszédében hangsúlyozta: 
szükség van hasonló kezdeménye-
zésekre, annál is inkább, mivel je-
lentősen nőtt a fi atalság körében a 

munkanélküliek száma. Sajnos ma 
már a diploma önmagában nem 
elég a biztos elhelyezkedéshez, a 
fi ataloknak nincs mit kezdeniük fel-
sőfokú végzettségükkel. A régió ma-
gyar értelmiségének képzésén túl, a 
Partiumi Keresztény Egyetem erede-
ti szándékai szerint esélyt kíván biz-
tosítani a fi ataloknak a munkaerőpi-
acon való elhelyezkedésre, éppen 
ezért örvendetes a Szakkollégium 
által szervezett rendezvény sikere, 
fogalmazott Tőkés László. 

Nagyvárad, 2012. március 25.

 

Üldözött iraki és pakisztáni keresztények képviselői Brüsszelben

Mario Mauro néppárti európai 
képviselő meghívására és szervezés-
ében 2012. március 27-én, az Euró-
pai Parlament brüsszeli székhelyén 
munkareggelire került sor, pakisztá-
ni és iraki keresztény egyházi veze-
tők részvételével. A házigazda kö-
szöntését követően Joseph Coutts, 
Karachi érseke és egy – önvédelmi 
okokból – névtelenségben maradó 
iraki keresztény vezető tartott ismer-
tetőt az országaikban élő hitsorsosa-
ink helyzetéről.

Pakisztán alkotmánya szavatolja 
ugyan a kisebbségek jogait és a val-
lásszabadságot, a területén működő 
katolikus és protestáns egyházak 
pedig saját templomokkal és kiter-
jedt egyházi, oktatási és karitatív 
intézményrendszerrel rendelkeznek 
– mindazáltal az ország mintegy 
2,5 millióra tehető kereszténysége 
állandó megaláztatásnak és meg-
félemlítésnek van kitéve, s a gyenge 
lábon álló kormányzat még feltéte-
lezett jószándéka ellenére sem ké-
pes gátat szabni az ellenükben meg-
nyilvánuló, szélsőséges muzulmán 
oldalról érkező gyűlöletkeltésnek, 
valamint az ezzel járó erőszaknak. 
Az elharapózó erőszak legkirívóbb 
példájaként a Shahbaz Bhatti volt 
kisebbségügyi miniszter ellen elkö-
vetett halálos merényletet említette 
a karachi katolikus érsek.

Az iraki keresztények aligcsak 

megtűrt állapotának hátterében 
magának a Koránnak a vallási gyű-
löletet, intoleranciát és erőszakot 
szító tanításai állanak, hangsúlyoz-
ta a vendég. A találkozó résztvevői, 
köztük Michael Gahler német, Tun-

ne Kelam észt és Jaime Mayor Ore-

ja spanyol EP-képviselők kérdéseire 
válaszolva Coutts érsek – egyebek 
között – arra, a történelmi előítéle-
tekből fakadó muzulmán felfogásra 
világított rá, melynek értelmében 
Közel-Keleten és Ázsiában a „keresz-
tény Nyugat” – Európa és Amerika 
– változott módon és eszközökkel 
ugyan, de továbbra is „keresz-

tes háborút” folytat az „igaz hitű” 
muszlimok ellen…

Tőkés László erdélyi képviselő 
hozzászólásában, az Európai Par-
lament által elfogadott, ide vágó 
állásfoglalásokra visszautalva, a 
néppárti/keresztény-demokrata 
képviselők kivételes szolidaritásá-
ról és támogatásáról biztosította a 
muzulmán országokban üldöztetést 
szenvedő keresztényeket. 

Vendégek és vendéglátók egyet-
értettek abban, hogy az emberi jo-
gok és a vallásszabadság, valamint 
az ezen a téren üldözöttek védel-
mében az eddiginél is átfogóbb és 
határozottabb fellépésre és együtt-
működésre van szükség.

Brüsszel, 2012. március 27.
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Az Európai Parlament március 
28-i ún. miniplenárisán Tőkés Lász-

ló erdélyi képviselő mind délutá-
ni, napirendi hozzászólásában (1), 
mind esti, ún. egyperces felszóla-
lásában (2) kisebbségi kérdésekkel 
foglalkozott.

1. A Szerbia uniós csatlakozására 
tekintő országjelentés vitájában az 
Európai Néppárt frakciójának állás-
pontját Schöpfl in György képvise-
lő adta elő. A közeli választásokra 
készülő balkáni ország számára he-
lyes útmutatást jelent a Jelko Kacin 

jelentéstévő által jegyzett, értékes 
dokumentum – jelentette ki a Fidesz 
jeles képviselője, Koszovó függet-
lenségének az elismerését és a ki-
sebbségek helyzetének megoldását 
sürgetve egyben.

Stanimir Ilchev és Andrey Ko-

vatchev bolgár, másfelől Cristian 

Dan Preda és Petru Constantin Lu-

han román képviselők következetes 

módon a szinte semmibe vett szer-
biai bolgárok és a nemzeti létükben 
megkérdőjelezett vlachok védel-
mében szálltak síkra. 

Erdélyi képviselőnk példaként 
állította a fi gyelem középpontjá-
ba Románia elszerbesített vlachok 
melletti kiállását, ehhez hasonló 
módon követelve meg az igazság 

feltárását a kisebbségeket sújtó, haj-
dani tömeggyilkosságok ügyében, 
valamint a tényleges közösségi jo-

gok, illetve az autonómia biztosí-
tását a szerbiai magyarság számára.

2. Hazai vizekre evezve, esti fel-
szólalásában Tőkés László a Maros-

vásárhelyi Orvosi és Gyógyszeré-

szeti Egyetem magyar főtanszéké-
nek a hosszúra nyúló kálváriáját  tet-
te szóvá, az európai uniós intézmé-
nyek hathatós védelmét kérve mind 
a fenyegetés alatt álló magyar taná-
rok, mind az Ungureanu-kormány 
törvényes intézkedései számára.

Emlékezetre méltó, hogy létrejöt-
tekor a MOGYE színmagyar egyetem 
volt. A posztkommunista, naciona-
lista román főhatalom mérhetetlen 
cinizmusára vall, hogy – mindezeket 
feledve – kisebbségpolitikai érdem-
ként próbálja „eladni” az ún. „multi-
kulturális egyetemek” létrehozását, 
és miközben szinte szabad utat en-
ged Constantin Copotoiu ex-rek-
tor, valamint Dorin Florea polgár-
mester és cinkostársaik önkényes 
garázdálkodásainak, ezzel szemben 
viszont szemet huny Brassai Attila 

professzor és tanártársai meghurco-
lása felett, akiknek egyetlen „bűnük” 
az, hogy következetesen számon 
kérik a román törvények betartását.

Választási kampány ide vagy 
oda – végtére is örvendetes, hogy 
ez alkalommal nem ismétlődött 
meg az egykori Petőfi –Schiller 

fantomegyetem botrányos esete, 
és az RMDSZ, saját jól felfogott ér-
dekében is, ragaszkodott a maros-
vásárhelyi orvosi egyetem önálló 
magyar–angol–román karának (!) 
kormányhatározat útján való meg-
alapításához.

Tőkés László európai parlamenti 
támogatáskérése talán hozzájárul-
hat ahhoz, hogy a MOGYE újan lét-
rejött magyar jellegű kara végül is 
megszilárdul, és nem válik áldozatá-
vá a belpolitikai viszonyok – esetle-
ges – közeli megváltoztatásának.

Brüsszel, 2012. március 29.

Kisebbségi kérdésekről az EP miniplenárisán

Felszólalás a romániai magyar felsőoktatás érdekében 
A román nacionálkommunista rezsim a hírhedt Ceausescu vezényletével 1959-ben szüntette meg az önál-

ló magyar nyelvű felsőoktatást. Az új tanügyi törvény tavaly óta lehetővé teszi, hogy az erdélyi magyar ifj úság 
három „multikulturális egyetemen”, önálló magyar karokon tanuljon.

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem román vezetősége már közel egy éve szembeszegül 
a törvénnyel és a posztkommunista, soviniszta román pártok támogatásával akadályozza az önálló magyar 
egyetemi kar felállítását. A magyar tanárokat megfélemlíti, Brassai Attila professzort pedig, aki tavaly novem-
berben, Strasbourgban nyújtott tájékoztatást a törvénytelen egyetemi állapotokról, fegyelmi büntetéssel 
szankcionálta.

Kérem Martin Schulz elnök urat, a Parlamentet és a Bizottságot, hogy védelmezzék meg a marosvásárhelyi 
magyar tanárokat, és támogassák az Ungureanu-kormány törvényes intézkedéseit a magyarellenes választási 
kampányeszközökhöz folyamodó utódkommunista politikai erők obstrukciója ellenében.

Brüsszel, 2012. március 28.

Tőkés László EP-képviselő

Felsőoktatás
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Tőkés László hozzászólása Szerbia uniós csatlakozása tárgyában 

Mindenekelőtt elismerésemet fejezem ki Jelko Kacin képviselő úrnak Szerbia Bővítési Jelentéséért.
Kiemelt módon a dokumentum kisebbségvédelemmel kapcsolatos kitételeire szeretném felhívni a fi gyel-

met. A koppenhágai kritériumok és a Lisszaboni Szerződés ezirányú előírásainak a teljesítése döntő előfeltétele 
volt annak, hogy március 1-én a külügyminiszterek értekezlete végre megadta a tagjelölti státust Szerbiának.

A kisebbségpolitikai defi cittel rendelkező Szlovákia és Románia egyaránt számára tanulságos lehet az a 
következetesség, melyet az Európai Tanács a szerbiai kisebbségek – köztük a románok, illetve a vlachok – vé-
delme ügyében tanúsított. A Tanács konklúziói, valamint maga a Szerbiára vonatkozó Állásfoglalási indítvány 
is a kollektív kisebbségi jogok erősítését szolgálják, nem utolsósorban azáltal is, hogy Szerbia kisebbségi poli-
tikájának a folyamatos monitorizálását írják elő.

Mi, magyarok támogatjuk Szerbia európai csatlakozását, ugyanakkor viszont igazságot követelünk a múlt-
ban elkövetett, kisebbségeket sújtó tömeggyilkosságok ügyében, valamint közösségi jogokat és autonómiát 
a mindmáig ott élő magyar közösségünknek. A szerbiai magyarság érdekei védelmében példát veszünk Ro-
mániáról, mely határozottan kiállott a Timoc-völgyi románok mellett.

Brüsszel, 2012. március 28.

Tőkés László EP-képviselő

Hosszú utat tett meg Szerbia az EU-csatlakozás felé, és ezt a 2012. már-
cius 28-án elfogadott európai parlamenti bővítési jelentés is leszögezi, el-
ismerve a háborús bűnösök kiadatását, a Koszovóval való párbeszéd ered-
ményeit, valamint a március elején megadott tagjelölti státusz jelentőségét. 
Schöpfl in György, a Szerbia-jelentés néppárti felelőse szerint a dokumen-
tum kiváló kézikönyv lesz a következő szerb kormány számára az Európai 
Unióhoz vezető úton. Schöpfl in szerint, bár jó irányban halad Szerbia és 
dicséret illeti meg az országot az eddigi teljesítményei alapján, Belgrád 
számára továbbra is sok a teendő. A képviselő szerint a stabil jogrendszer, 
a jogállamiság megteremtése a legfontosabb tényező. Schöpfl in György 
hangsúlyozta, hogy Szerbia Koszovóval való kapcsolata szintén kiemelt 
jelentőségű a csatlakozási folyamatban, a Belgrád-Pristina párbeszédnek 
eredményeket kell felmutatnia a jövőben is. Hozzátette: “Szerbiának fel kell 
hagynia azzal az illúzióval, hogy egy szép nap Koszovó újra Szerbia része 
lesz, erre véleményem szerint soha nem fog sor kerülni”.

A jelentésről szóló vitában Gál Kinga fi deszes EP-képviselő kiemelte, 
hogy a most elfogadott jelentés lényeges eleme lett a nemzeti kisebbségi 
jogok védelmének szükségessége, amely által az erre vonatkozó koppen-
hágai kritérium végre megfelelő fi gyelmet és hangsúlyt nyert. A néppárti 
politikus örömmel nyugtázta, hogy a vajdasági magyar közösség számára 
fontos elvárások is bekerültek a szövegbe, úgy, mint a tavaly elfogadott res-
titúciós és rehabilitációs törvények hatékony gyakorlatba ültetése, a nem-
zeti tanácsokra vonatkozó törvényhez kapcsolódó pénzügyi támogatások 
folyósítása, valamint a kisebbségi nyelvi oktatás.

„Fontos, hogy Szerbia ne essen abba a hibába, hogy csupán a csatlakozás 
érdekében, átmenetileg tartja szem előtt a nemzeti közösségek érdekeit. 
Ezeket a jogokat a gyakorlatban és a mindennapokban érezhetővé kell ten-
ni az ott élő közösségek számára, hogy szülőföldjükön egyenlő esélyekhez 
jussanak. Ezt nyomon követni pedig a mi felelősségünk lesz a jövőben” – 
zárta felszólalását Gál Kinga a témában rendezett vitában.

2012. március 29. 

http://fi desz-eu.hu

„Kézikönyv” Szerbia új kormányának Hírmozaik
Átláthatóbb lesz a derivatívák-

kal való kereskedés

Biztonságosabb és átláthatóbb 
lehet a tőzsdén kívüli származtatott 
pénzügyi eszközökkel (derivatívák-
kal) való kereskedés annak a rende-
letnek köszönhetően, amelyről már-
cius végén szavazott a Parlament. A 
derivatívákkal való kereskedés so-
kak szerint a gazdasági válság egyik 
kiváltó oka volt. 

Törökország: az újságírók vé-

delmére szólít fel az EP

A médiaszabadságot korlátozó 
törvények és az újságírók ellen indí-
tott eljárások fontos témái voltak a 
Törökország uniós kilátásairól szóló 
vitának. A brüsszeli ülésen a képvise-
lők egy kapcsolódó állásfoglalásról is 
szavaztak, amelyben arra szólították 
fel az országot, hogy hajtsa végre az 
igazságügyi reformot és garantálja 
az alapjogok védelmét. 

Koszovó

A Koszovóval foglalkozó állás-
foglalás azt ajánlja az ország füg-
getlenségét eddig el nem ismerő öt 
uniós országnak, hogy mihamarabb 
ismerjék el a fi atal állam szuvereni-
tását. Az állásfoglalás hangsúlyozza, 
hogy fontos, hogy az EU kapcsola-
tokat építsen ki Koszovóval, hogy 
meg lehessen őrizni a stabilitást és 
biztonságot az EU közvetlen szom-
szédságában.

http://www.europarl.hu

Hírmozaik
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Akkor és Ma: Tőkés László üzenete Fekete Március évfordulóján
Terror Háza Múzeum

2012. március 20.

Fekete Március, Marosvásárhely, 1990–2012

Kedves Schmidt Mária Igazgatónő! Tisztelt Résztvevők!
Kedves Egybegyűltek!

Először is engedjék meg, hogy kimentésemet kérjem – sajnos, brüsszeli munkahelyi megkötöttségem távol tart a mai kerekasztal-megbeszélésről. 

Szeretettel üdvözlöm a jelenlévőket, közöttük külön is azokat a román polgártársaimat, akik közös felelősségünktől áthatva, mindig készek és képesek 

voltak a nyílt és őszinte párbeszédre.

Számomra a Fekete Március újabbkori romániai, erdélyi történelmünk egyik legfontosabb témája, hiszen az 1989. december végi álmainkat végkép-

pen akkor törték össze. Noha már korábban is aggasztó jelek utaltak arra, hogy egy szabad, demokratikus jogállamot nem lehet csak úgy, egyik napról 

a másikra megteremteni, és látnivaló volt, hogy az országot vezető gazdasági-politikai elit ebben nem is érdekelt – bő két évtized távlatából még ma is 

keserűséggel tölt el az a felismerés, hogy a hatalomban visszamaradt és visszaszivárgó posztkommunisták és nacionalisták milyen ördögi „szakértelem-

mel” vertek éket magyar és román közösségeink közé.

Emlékezzünk csak Ion Iliescu frissen kinevezett államelnök televíziós nyilatkozatára, amelyben 1990. január 25-én „szeparatista tendenciákra” hívta 

fel a fi gyelmet, majd a román sajtóban ezt követően elszabadult, mesterségesen gerjesztett magyarellenes rágalmazó kampányra. Az 1989-es forradalmi 

események nyomán február 10-én, Marosvásárhelyen került sor az első nagyobb – mintegy százezres – békés tüntetésre, amelynek során az emberek 

gyertyával és könyvvel, bibliával a kezükben álltak ki jogaikért, az anyanyelvű oktatásért. Ugyanezen a napon, Sepsiszentgyörgyön mintegy negyvenezer 

erdélyi magyar állásfoglalásban nyilvánította ki, hogy anyanyelvi oktatást követelnek minden fokon, az óvodától a kolozsvári és marosvásárhelyi egye-

temekig terjedően.

Jómagam egyik első, év eleji parlamenti beszédemben arról szóltam, hogy ismét fellángoltak a nemzetiségi ellentétek. Jeleztem, hogy soviniszta 

román személyek a szeparatizmus vádját hangoztatják, holott mindössze arról van szó, hogy helyre kell állítani a nemzeti közösségek iskolahálózatát. (...)

Az első szabad Március 15-én nemzeti ünnepünket már – nagy valószínűséggel – professzionálisan összeállított forgatókönyv szerint zavarták meg 

Kolozsváron, Szatmárnémetiben és Marosvásárhelyen. A reaktiválásra előkészített volt Szekuritáté minden bizonnyal felmérte, hogy Marosvásárhely lehet 

az az ideális frontváros, ahol a magyar közösséget meg tudják törni – márpedig ha ez sikerül, akkor egész Erdély-szerte nyert ügyük lesz.

Ördögi terv volt. Brutális megvalósítása semmi kétséget nem hagyott afelől, hogy kigondolói az utolsó betűig végre akarják és végre fogják hajtani 

ellenforradalmi, egyképpen demokrácia- és magyarellenes elképzeléseiket.

Marosvásárhelyen azóta végképpen átfordult az etnikai arány: a Román Nacionálkommunista Párt eredeti szándékainak megfelelően, Székelyföld 

egykori fővárosában a magyarok kisebbségbe kerültek. Az egykori gyászos események fájdalmas mementójaként pedig napjainkban a Marosvásárhelyi 

Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) megtévesztett román hallgatói a magyar nyelvű oktatás egyenjogúsítása, a magyar kar létrehozása ellen 

tüntetnek. A kísértetiesen visszarendeződő, régi-új helyzet tragikus. Két évtized után ifj aink tulajdonképpen kritikátlanul átveszik a nacionálkommuniz-

mus idején szocializálódott idősebb, elvakult nemzedékek lózungjait, és a „multikulturalitás” ködös eszméjének örve alatt olyan – nyelvi-kisebbségi – 

jogoktól fosztanák meg diáktársaikat, közvetve pedig majdani betegeiket, amelyek a mai egyesülő Európa értékvilágának sarkalatos pontjait képezik. 

Mintha két évtized leforgása alatt egy cseppet sem ment volna elébb a világ…Őszintén szólva azonban, mindezeken nem is nagyon van miért csodálkoz-

nunk. Elmaradt ugyanis a múlttal, illetve az abból szervesen következő közelmúltunkkal való őszinte szembenézés. Többször elhangzott már, de nem árt 

újból megismételni: 1989-ben „a hallgatás falát” ugyan lebontottuk, helyette azonban utóbb „a hazugság fala” épült fel. Huszonkét esztendő elteltével, 

mindmáig sem a rendszerváltoztatáskor az ún. „terroristák” által kivégzett áldozatok gyilkosait, sem a Fekete Március kitervelőit, sem a bányászjárásokat 

megrendelő és levezénylő vezetőket nem ismerjük, illetve nem vonták felelősségre. (...)

Az öt halálos áldozattal és közel négyszáz sebesüléssel járó összecsapásokban érdekes módon a megtámadott magyar tömegből kiváltképpen Cse-

resznyés Pált találták bűnösnek, aki ezért hat év raboskodással fi zetett, mígnem Emil Constantinescu elnök meg nem kegyelmezett néki. Ugyanezzel a torz 

„jogkövetéssel” magyarázható az is, hogy a megtámadott magyar közösség segítségére siető magyar cigányok közül hetet feltűnő sietséggel állítottak 

bíróság elé csendháborítás, hangoskodás vádjával, míg a valódi tetteseket és vétkeseket futni hagyták.

Egyébként ez a kettős mérce és fonák gyakorlat nem egyedülálló a maga nemében. Ugyanezzel a diszkriminatív kisebbség-, illetve magyarellenes 

magatartással találkozunk más poszttrianoni és volt kommunista országokban. 

Sem európai jelenünk, sem közös jövőnk nem lészen, ha a múlt fogságából nem tudunk kiszabadulni. Éppen ezért soha többé nem szabad hagynunk, 

hogy akár egyes „áldozati bárányokból”, akár egész – áldozatul kiszemelt – közösségekből, pillanatnyi érdekeinek vagy tisztátalan távlati terveinek 

megfelelően a mindenkori/bármikori hatalom bűnöst faraghasson. A bűnbakképzés álságos módszere – a nacionálkommunizmus eleven örökségeként – 

mindmáig itt kísért megrekedt „demokratúránkban” – márpedig ebből soha nem születhet megoldás és megbékélés…

Fel kell emelnünk szavunkat a jogfosztások ellen – hiszen ahol bármely közösségnek csorbulnak a jogai, ott magát a jogállam eszméjét csapják arcon.

1989-es álmainkat és eszméinket nem adhatjuk fel, nem árulhatjuk el. Mi, akik akkor és azután is azért küzdöttünk, hogy rendszerváltoztató vágya-

ink és terveink teljesüljenek, tartozunk ezzel utódainknak és közösségünknek. Amiképpen néhány esztendővel ezelőtt, akkori marosvásárhelyi megem-

lékezésünkön meghirdettük: legyünk azon, hogy Marosvásárhely megszenvedett Fekete Márciusa – az igazság, a jogosság és a megbékélés révén – a 

Szeretet Márciusává nemesedjen Erdélyben…

Brüsszel, 2012. március 20.

Tőkés László EP-képviselő

Fekete Március


