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Elsöprő többséggel szavazták meg 
Tőkés László európai felsőoktatási jelentését
Mint ismeretes, az Európai Parla-

ment Kulturális és Oktatási Bizott-
sága (CULT) tavaly ősszel Tőkés 

László erdélyi képviselőt bízta meg 
azzal, hogy az Európai Bizottság 
2011. szeptemberi, az európai fel-
sőoktatási rendszerek modernizá-
ciójáról szóló Közleménye alapján 
jelentést készítsen ebben a tárgy-
ban. A kitűzött ütemtervnek megfe-
lelően, 2011. december 20-án került 
sor a jelentés első olvasatban való 
megvitatására. A CULT-bizottság 
2012. január 24-i ülésén foglalkozott 
érdemben a készülő dokumentum-
mal, majd a módosító javaslatok ösz-
szesítése és a szövegtervezet végle-
gesítése nyomán, 2012. február 29-i 
ülésén elsöprő többséggel szavazta 
meg azt.

Az Európai Parlament április 19-i, 
strasbourgi plenáris ülésén Az eu-

rópai felsőoktatási rendszerek 

modernizációja című jelentésének 
rövid ismertetőjét adta elő Tőkés 
László.

Április 20-i ülésnapján a plénum 
szinte az összes EP-frakció teljes 
egyetértésével szavazta meg az eu-
rópai felsőoktatási jelentést.

Az előzetes ismertetőhöz hozzá-
szóló európai képviselők nagy elis-
meréssel méltatták erdélyi képvise-
lőnk jelentését. Seán Kelly írországi 
néppárti képviselő az Európai Bi-
zottság ennek alapjául szolgáló kez-
deményezéséhez is gratulált. Milan 

Zver szlovéniai néppárti képviselő 
az európai felsőoktatás modernizá-
ciója összefüggésében kontinen-
sünket „az értékek és a haladás – 
mindenkori – bölcsőjének” nevezte. 
Elena Băsescu román képviselőnő 
az egyetemek versenyképessé téte-
lét szorgalmazva arra is kitért, hogy 
a romániai egyetemi szférában két 
évtized alatt négyszeres létszámnö-
vekedés ment végbe. Piotr Borys 

lengyel EP-képviselő találóan mu-
tatott rá, hogy „a jövő Európája az 
oktatáson fog alapulni”. Georgios 

Papanikolaou görög képviselő az 
egyetemi oktatásba való befektetés 
kifi zetődő voltát hangsúlyozta, és 
a költségvetési megszorítások mi-
atti aggodalmának adott hangot. 
A napirendi kérdéshez kapcsolódó 
zárszavában Janusz Lewandowski 

költségvetési biztos hangsúlyos for-
mában mondott köszönetet erdélyi 
képviselőnknek azért az „együtt-
működő és konstruktív szellemért”, 
melyet jelentése elkészítésében 
tanúsított. Költségvetési szempont-
ból annak szükségességét hangsú-
lyozta, hogy a felsőoktatástól még 
a legszigorúbb megszorító intézke-
dések során se vonjanak meg anyagi 
alapokat. A felsőoktatás modernizá-
ciója márcsak azért is elengedhetet-
lenül fontos, hogy „az egyetemek 
ne munkanélkülieket gyártsanak 
futószalagon” – mondta az európai 
biztos, az ún. strukturális munkanél-
küliség felszámolását szorgalmazva.

Az Ismertetőben elhangzotta-
kon túlmenően a megszavazott eu-
rópai dokumentumról tudni való, 
hogy – az általános gazdasági válság 
körülményei között – az unióbéli 
felsőoktatás megújítását tűzi ki 
célul. Az uniós, a tagállami és a regi-
onális szintű szerepvállalás egyként 

fontos a felsőoktatás modernizáció-
jában.

A Jelentés azt kéri az Európai Bi-

zottságtól, hogy a 2014–2020-as 

költségvetésben kiemelt módon 
szerepeljen az egyetemek támo-
gatása; a tagállamoktól azt, hogy 
nemzeti össztermékük (GDP) 2%-át 
fordítsák felsőoktatási célokra; a regi-

onális hatóságoktól pedig aktív és 
pozitív hozzáállást vár el ezen a téren, 
nevezetesen azt, hogy mind az egye-
temi vezetőkkel, mind pedig az üzleti 
és a civil szférával partneri viszonyt 
alakítsanak ki, és a határokon átnyúló 
regionális együttműködésben rejlő 
lehetőségeket is használják ki.

Tekintettel arra, hogy az EU-ban 
működő, mintegy 4000 felsőoktatási 
intézmény közül mindössze 200 sze-
repel a világ 500 legjobb egyeteme 
között – és ezek közül is nagyon ke-
vés kerül ki Kelet- és Közép-Európá-
ból –, a Jelentés akcióterv kidolgo-

zását és az ehhez szükséges anyagi 
alapok biztosítását kéri az Európai 
Bizottságtól annak érdekében, hogy 
a kelet-közép európai egyeteme-

ket is a nyugat-európai, fejlettebb 
szintre lehessen emelni. Ezzel együtt 
a felsőfokú állami, magán és egyházi 
tanintézetek egymást kiegészítő sze-
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repét hangsúlyozza. Külön fi gyelmet 
szentel az egyetemi sportnak, és a 
tömegsportok gyakorlásának ösz-
tönzését irányozza elő. A Jelentés az 
őshonos kisebbségek, illetve nem-

zeti közösségek felsőoktatásának 
és az őket szolgáló intézményeknek 
a támogatását kéri a tagállamoktól, 
különös tekintettel a veszélyeztetett 
kultúrákra, és előírja, hogy ennek az 
anyagi hátterét, fi nanszírozását is 
biztosítani kell. A nyelvi sokszínű-

ség megőrzése érdekében a helyi és 
regionális nyelvek, sőt a jelnyelv ok-
tatását is szorgalmazza. A hátrányos 

helyzetű közösségek, ezenképpen 
a romák, a fogyatékkal élők és más 
marginalizált közösségek számára is 
biztosítani kell a felsőoktatáshoz való 
hozzáférést – tartalmazza a megsza-
vazott szöveg. Emellett külön fejezet-
ben tesz ajánlásokat a nők felsőokta-
tási esélyegyenlőségének a biztosítá-
sa érdekében.

A felsőoktatási intézmények a 
demokratikus alapértékek elsajátítá-
sának a színhelyei is egyben. Ennek 
értelmében a dokumentum arra is ki-
tér, hogy az európai alapértékek és 
az integráció tanítása mellett külön 
fi gyelmet kell szentelni az európai 
totalitárius rendszerekről szóló ok-
tatásnak.

Strasbourg, 2012. április 20.

Tisztelt Ház! Kedves Kollégák! 

Megtiszteltetés számomra, hogy 
Az európai felsőoktatási rendsze-
rek modernizációja című jelentés 
raportőre lehettem. Ezúton mon-
dok köszönetet a Kulturális és 
Oktatási Bizottság (CULT) minden 
Tagjának, valamint szakértői és ta-
nácsadói csapatának, továbbá az 
egyes frakciók árnyék-jelentésté-
vőinek, a FEMME szakbizottságnak 
és valamennyi kedves parlamenti 
kollégámnak, nem kevésbé a Régi-
ók Bizottságának, az Európai Egye-
temek Szövetségének és az Európai 
Diákok Egyesületének, akik komoly 
szakmai munkával, építő hozzáál-

lással és szoros együttműködéssel 
a Jelentés elkészítésében kivették 
részüket. 

A jelentéstévői feladat amiatt is 
fontos és külön kihívást jelent szá-
momra, mivel abból a kelet-közép-

európai térségből s egy olyan, az 
Európai Unióhoz nemrégen csat-
lakozott országból – Romániából 
– jövök, melyben a totalitárius dik-
tatúra gátat vetett egy demokrati-
kus értelemben vett felsőoktatási 
intézményrendszer kifejlődésének, 
az egyetemi autonómiát semmi-
be vette, és az egész oktatásügyet 
a társadalmi és politikai elnyomás 
szinterévé és eszközévé alacsonyí-
totta. Ezt szem előtt tartva, okkal és 

joggal állapíthatjuk meg, hogy az 
Unióhoz csatlakozott, volt kommu-
nista országok számára a felsőokta-
tás átalakításának és megújításának 
kettős tétje van: egyszerre jelenti az 
1989-’90-ben elkezdődött demok-

ratikus rendszerváltozás folyta-
tását és a múltból örökölt válság 
leküzdését, valamint az Unió fejlett 
nyugat-európai országaihoz való 
felzárkózást, az Európai Felsőokta-
tási Térség keretében.

A jelentés-tervezethez beérke-
zett 180 módosító indítvány is azt 
jelzi, hogy most, a kontinensün-
ket sújtó, sokrétű válság idején, 
az európai felsőoktatási rendszer 
megújítása korparancsnak tekint-
hető. Ennek megfelelően a Jelentés 
a felsőoktatási rendszerek moder-
nizációja révén azokra a rendkívüli 
kihívásokra kíván feleletet adni, 
melyeket – egyebek mellett – az ál-
talános gazdasági válság, a költség-
vetési hiányok kényszere, a meg-
növekedett munkanélküliség vagy 
a tovább súlyosbodó demográfi ai 
válság támasztanak.

A felsőoktatás közös európai 

érték. Megújítása csakis az uni-
ós, a tagállami és a regionális szint 
együttes szerepvállalásával kép-
zelhető el. Azt is fi gyelembe véve, 
hogy a felsőoktatás meghatározó 
szerepet játszhat a társadalmi be-

fogadás elősegítésében, a Jelentés 
arra hívja fel a felsőfokú oktatási in-
tézményeket, hogy az előbbiekkel, 
illetve „külső partnereivel” – a helyi 
önkormányzatokkal, a civil szerve-
zetekkel és az üzleti szféra szereplő-
ivel – összefogva, minden eddiginél 
komolyabb erőfeszítéseket tegye-
nek annak érdekében, hogy minden 
társadalmi csoport, a hátrányos 

Tőkés László: a felsőoktatás közös európai érték

Felsőoktatás
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Az RMDSZ 2012. február 1-jén 
kiadott sajtóanyagában Kovács Pé-

ter pártfőtitkár azzal vádolja Tőkés 

László EP-képviselőt, hogy az euró-
pai felsőoktatás modernizációjáról 
készült jelentésének vitaanyagába 
„egyáltalán nem vitt be az anya-
nyelvű felsőoktatással kapcsolatos 
előírásokat.” Örömmel tapasztaljuk, 
hogy azok, akik a félmillió aláírás-
sal megtámogatott önálló állami 
Bolyai Tudományegyetem iránti 
jogos követelésünket beáldozták 
a Petőfi –Schiller Multikulturális 

Egyetem politikai délibábjáért, ma 
már szívügyüknek tekintik „az ősho-
nos etnikai és nyelvi közösségekhez 
és kisebbségekhez tartozó szemé-
lyek hozzáférését az anyanyelvű ok-
tatáshoz”.

Önmagában már maga a felvetés 
is sértő. Emlékeztetünk arra, hogy 
Tőkés László a Királyhágómelléki 
Református Egyházkerület (KRE) 
püspökeként alapította meg Erdély 
első önálló magyar nyelvű felsőok-
tatási intézményét, a Sulyok István 

Református Főiskolát (SIRF), ami-
nek a jogutódja, a Partiumi Keresz-

tény Egyetem (PKE) a Bolyai Tudo-
mányegyetem beolvasztása után 
fél évszázaddal elsőként nyerte el 
– ismételjük: önálló magyar tannyel-
vű intézményként – a román állami 
akkreditációt. Az RMDSZ EP-képvi-
selőinek – ha már az Európai Parla-
ment szokásos működési mechaniz-
musait nem ismerik – egy egyszerű 
telefonhívásukba került volna, hogy 
kiderítsék: a szövegtervezet jelen-
legi formájában az EP Kulturális és 
Oktatási Bizottsága szakértőivel való 
szoros konzultáció eredményeként 
született. Márpedig a jelentéstévők 

bevett gyakorlatához igazodva, csu-
pán taktikai okai voltak annak, hogy 
az őshonos nemzeti közösségek 
anyanyelvű oktatására vonatkozó 
megfontolásokat – más érzékeny 
témákhoz hasonlóan – nem az alap-
szövegbe, hanem módosító indítvá-
nyokként visszük be a plénum elé 
kerülő végleges szövegváltozatba. 
Ettől függetlenül reméljük, hogy 
az RMDSZ-képviselők által állítólag 
kidolgozott módosító indítványok 
és a Tőkés László által benyújtott 
módosító javaslatok csak egymást 
erősítik. Mindenesetre, ezt a mind-
annyiunk számára fontos ügyet nem 
kellene pártpolitikai sárdobálás cél-
jára felhasználni!

Annál is kevésbé, mivel az önálló 
magyar egyetem az erdélyi magya-
rok több mint két évtizedes követe-
lése. Az ezredfordulótól a Magyar 

Kormánynak tartozunk köszönettel 
azért, hogy magyar adóforintokból 
négy helyszínen – Nagyváradon, 
Kolozsváron, Marosvásárhelyen és 
Csíkszeredában – tart fent magyar 

tannyelvű magánegyetemi rend-
szert. Ezzel szemben sajnálattal kell 
megállapítanunk, hogy az erdélyi 
magyarok által is befi zetett adóle-
jekből, az RMDSZ kormányzati rész-
vétele ellenére, erre a célra valami-
ért soha nem jutott pénz. 

De ha már a 16 éve kormányon 
lévő politikusaink most, a kampá-
nyévben ennyire lendületbe jöttek, 
emlékeztetnénk őket arra, hogy pél-
dának okáért a Marosvásárhelyi 

Orvosi és Gyógyszerészeti Egye-

temen éppen napjainkban lehe-
tetlenítik el a magyar nyelvű orvos-
képzést – miközben az oktatásért 
felelős miniszterelnök-helyettest 
Markó Bélának hívják. 

Volna tehát itthon is bőven ten-
nivaló! A román kormány magyar 
tagjai azáltal, hogy Tőkés Lászlót 
nemtelenül és rosszindulatúan tá-
madják, még nem oldanak meg 
semmit…

Nagyvárad, 2012. február. 1.

helyzetben lévők számára is bizto-
sítsák a felsőfokú tanulmányi lehe-
tőségeket. Ennek összefüggésében 
az Unió, illetve a Parlament ezúton 
is fellép a diszkrimináció bárminé-
mű formája ellen, és kiáll a kulturá-

lis és nyelvi sokszínűség alapvető 
értékei mellett. Ennek megfelelően, 
a Jelentés arra ösztönzi a tagorszá-
gokat, hogy különleges fi gyelem-
ben és agyagi támogatásban része-
sítsék a nemzeti, etnikai és nyelvi 
kisebbségek szolgálatában álló fel-
sőoktatási intézményeket.

Hadd zárjam jelzésszerű ismerte-
tésemet a jövendő letéteményesei-
vel: az Ifj úsággal. Közismert, hogy 
egyes tagországokban, különöskép-
pen a posztkommunista államok 
társadalmaiban, igen magas a fi a-

talkorú munkanélküliek aránya. 
Reményeink szerint a Jelentés, illet-
ve az ennek megfelelő uniós politi-
ka és intézkedések – a márciusban 
elfogadott Berlinguer-jelentéssel 
együtt – jelentős mértékben hozzá 
fognak járulni ahhoz, hogy az Euró-

pa-2020 stratégia célkitűzéseinek 

megfelelően európai ifj úságunk 
méltó munkához és kenyérkereset-
hez jusson. Egyebek mellett az újan 
beinduló Erasmus merterképzési 
mobilitási rendszer is ezt hivatott 
szolgálni – anélkül azonban, hogy 
az agyelszívás révén Kelet és Nyugat 
között újabb egyenlőtlenségeket 
idézne elő. 

Strasbourg, 2012. április 19.

Tőkés László

EP-képviselő

A felsőoktatás ügye ne legyen politikai sárdobálás tárgya!

Felsőoktatás
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Április 1.  

● Nagyvárad, Olaszi református templom
Virágvasárnapi ünnepi istentisztelet
● Nagyvárad, KRE Székház
Kulturális délután a Partiumi Magyar Művelődési 

Céh szervezésében
A Partiumi Magyar Művelődési Céh és Tőkés 

László európai parlamenti képviselő Központi Iro-
dája szervezésében kulturális délutánra került sor a 
Királyhágómelléki Református Egyházkerület díszter-
mében. A délután első felében G. Mátyus Melinda 

temesvári református lelkipásztor Színről színre. A te-
mesvári református egyházközség forradalma 1989-
ben című könyvét mutatták be. Ezt követően Mohá-

csi László képzőművész plakátjaiból nyílt kiállítás. A 
kulturális rendezvény keretében felköszöntötték a 
hatvanadik életévét betöltő Tőkés Lászlót.

Április 6.  

● Bihardiószeg, Szigeti cigánytelep
Iskolalátogatás, ünnepköszöntés 
Tőkés László európai parlamenti képviselő, az Er-

délyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke nagypénteken 
a diószegi romatelepre látogatott el, ahol szabadtéri 
ünnepi áhítatott tartott, majd húsvéti ajándékcsoma-
gokat osztott szét a helyi iskolások között. Útjára elkí-
sérte Nagy József Barna, a nagyváradi Cigánymissziós 
Központ vezetője.

Április 8.  
● Nagyvárad, Olaszi református templom
Húsvéti ünnepi istentisztelet és úrvacsoraosztás

Április 10–12. 
● Brüsszel
Európai parlamenti munkahét 
A Nemzetközi Roma Nap alkalmából Brüsszelben 

Tőkés László EP-képviselő irodája A romák Európa 
polgárai címmel konferenciát szervezett a magyar 
Uniós Elnökség idején elfogadott Európai Roma 

Stratégiáról. Az eseményre erdélyi képviselőnk 
meghívására egy, többségében erdélyi romákból 
álló látogatócsoport érkezett Brüsszelbe, akik maguk 
is részt vettek a téma megvitatásában.

Április 13.  

● Nagyvárad, Lorántff y-Központ
Zichy Ferenc Borklub borkóstolója

Április 16.   

● Budapest, Közigazgatási és Igazságügyi Minisz-
térium

Találkozó Szászfalvi László vallásügyi államtitkárral

Április 17–20. 
● Strasbourg
Európai parlamenti munkahét
Az Európai Parlament plénuma szinte az összes 

EP-frakció teljes egyetértésével szavazta meg Tőkés 

László erdélyi képviselőnk Az európai felsőoktatási 
rendszerek modernizációja című jelentését.

Április 24.

● Budapest
Látogatás Tetsuo Ito japán nagykövetnél

Április 26.

● Nagyvárad, EP – Központi Iroda 
Sajtótájékoztató
Az Erdélyi Magyar Néppárt partiumi vezetői – 

Zatykó Gyula régióelnök, nagyváradi polgármes-
ter-jelölt, valamint Csomortányi István szervezési 
igazgató – a Néppárt védnöke, Tőkés László EP-
képviselő társaságában számoltak be a román és 
a magyar nyelvű sajtónak azokról a visszatetsző 
esetekről, amelyek választási jelöltjeik megfélemlí-
tésére irányultak.

● Nagyvárad, KRE Székháza
Nyílt nap a Partiumi Keresztény Egyetemen
A Partiumi Keresztény Egyetem oktatói és hall-

gatói közössége harmadik alkalommal szervezte 
meg a hétfőtől péntekig tartó Partiumi Egyetemi 
Napokat. A csütörtöki nap keretében az egyetem 
elnöke, Tőkés László EP-képviselő mondott igei 
köszöntőt, majd a résztvevőkkel találkozott.

Április 28. – Május 6.  
● Japán
Egyhetes látogatás Japánban 
Tőkés László európai parlamenti képviselő 

2012. április 28.–május 6. között Japánban tett 
látogatást. Útját a mashikói Wagner Nándor Ala-

pítvány és a budapesti Academia Humana Ala-

pítvány szervezte. Tőkés László ‒ Wagner Chiyo 
asszony, a Wagner Nándor Alapítvány vezetője 
és Kiss Sándor, az Academia Humana Alapítvány 
elnöke kíséretében ‒ Masiko városában, a nagyvá-
radi születésű Wagner Nándor világhírű szobrász-
művész Corpus Hungaricum elnevezésű szobrát 
avatta fel. Május elsején politikai találkozókra ke-
rült sor, majd a hét további felében erdélyi képvi-
selőnk a távol-keleti ország több nevezetes helyszí-
nére is ellátogatott.

Tőkés László áprilisi eseménynaptára

Eseménynaptár
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Még mindig nem késő konszenzust találni
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-

nács (EMNT) és az Erdélyi Magyar 
Néppárt országos vezetői 2012. 
április 2-án, Nagyváradon közös 
elnökségi ülésen erősítették meg 
stratégiai partnerségüket.   

Tőkés László EMNT-elnök a kö-
zös ülést követő sajtótájékoztatón 
elmondta: a mozgalom és a párt ter-
mészetes szövetségének megerősí-
tésén túl, az ülés legfőbb napirendi 
pontja a párt közelgő helyhatósági 
választásokon való szereplésének 
az előkészítése volt. A verseny és 
együttműködés természetes egyen-
súlyára törekvő választási stratégia 
szellemében kezdeményezett pár-
beszédet a Néppárt a többi erdélyi 
politikai alakulattal. „Ehhez képest 
hidegzuhanyként ért bennünket 
az RMDSZ, illetve Kelemen Hunor 

szövetségi elnök legutóbbi reakci-
ója, miszerint nem tartja megvaló-
síthatónak a verseny és az együtt-
működés összehangolását a júniusi 
romániai helyhatósági választáso-
kon” – mondotta a Néppárt véd-
nöke. Jellegzetes és sokatmondó 
Borbély László, az RMDSZ politikai 
alelnökének is az álláspontja, aki 
szerint „az üzenet ugyanaz, mint 
22 évvel ezelőtt: egységesnek kell 
lennünk”. Tőkés László megítélése 
szerint Borbély László kijelentése 
híven tükrözi az RMDSZ politikai ars 
poeticáját, azt a „megcsontosodott, 
kizárólagos pártegységet” amelyet 
Erdély sokszínűségével szemben az 
RMDSZ képvisel. Az EP-képviselő 
sajnálatát fejezte ki, hogy az RMDSZ 
marosvásárhelyi vezetői nem tanul-
tak a legutóbbi három helyhatósá-
gi választások kudarcából, és nem 
hajlandóak a választási koalícióra 
Székelyföld fővárosában. „Ha elvész 
Marosvásárhely, az súlyos csapás 
lesz egész erdélyi magyarságunkra 
nézve” – hangsúlyozta Tőkés László. 

Cseke Attila volt egészségügyi 
miniszter nagyváradi jelölését fi r-
tató újságírói kérdésre válaszolva 
Tőkés László elmondta: a Bihar me-
gyei RMDSZ jól tudhatta, hogy a 
különböző korrupciós ügyekbe ke-
veredett, hitelét vesztett Biró Rozá-

lia helyett új embert kell jelöltként 
megneveznie. A kérdés viszont az, 

hogy az öncélú lemondásával jó be-
nyomást keltő Cseke Attila, külön-
bözik-e a Bihar megyei RMDSZ élén 
álló, „gazdasági tőkével összefonó-
dott ötösfogattól”.

Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar 
Néppárt országos elnöke Marosvá-
sárhely kapcsán 
úgy fogalmazott: 
bár napról napra 
csökken az esély 
a koalíciós jelölt 
állítására, még 
mindig nincs késő 
konszenzust ta-
lálni. A Néppárt 
számára kizárólag 
a választási koalí-
ció megkötése, és 
dr. Vass Levente 
koalíciós jelölt-
ként való indulása 
az elképzelhető 
a marosvásárhelyi helyhatósági vá-
lasztások esetében. Az RMDSZ azon-
ban kisajátította és pártérdekeknek 
rendelte alá a közös jelöltet, ami a 
Néppárt számára elfogadhatatlan. 
Össze kell fogni mindazokkal, akik a 
jelenlegi magyarellenes polgármes-
ter ellen vannak, és ebben egy koalí-
ció megalakítása és az előválasztások 
megszervezése lenne célravezető. 
„Ismételten és lehet, hogy utoljára 
szólítjuk fel a többi politikai szerep-
lőket egy előválasztás megszervezé-
sére” – jelentette ki az elöljáró.  

A Néppárt elnöke a következő 
hetek terveiről szólva elmondta: áp-
rilis közepéig befejeződik a Néppárt 

jelöltállítási folyamata. A jelölteket a 
helyi közgyűlések nevesítik majd, az 
országos és a megyei elnökség csak 
szabálysértés esetén avatkozik bele 
a folyamatba. Szintén április máso-
dik felében hozzák nyilvánosságra, 
hogy milyen helyi szintű megálla-

podások köttettek, 
közölte Toró T. Tibor.  
Hozzáfűzte: „A Nép-
párt nem a többi ma-
gyar párttal, még csak 
nem is a románokkal, 
hanem az egységes, 
homogenizáló nem-
zetállami szemlélettel 
harcol és ennek a küz-
delemnek egyik fon-
tos állomása a június 
10-i önkormányzati 
választás”.

Sándor Krisztina, 
az EMNT országos 

ügyvezető elnöke az elnökségi ülés 
napirendi pontjait ismertette. Tá-
jékoztatott arról, hogy megkezdte 
működését az Erdélyi Magyar Köz-
szolgálati Szabadegyetem, mely-
nek keretében a Néppárt jelöltjei 
felkészülnek az önkormányzati vá-
lasztásokra. Az ügyvezető elnök ar-
ról is tájékoztatta a sajtó megjelent 
képviselőit, hogy újraszerveződtek 
az EMNT szakbizottságai, illetve 
elkezdték az idei, sorban a 23. Bál-

ványosi Nyári Szabadegyetem és 

Diáktábor szervezését. 
  

Az Erdélyi Magyar Néppárt 

sajtószolgálata

„... Ha elvész 
Marosvásár-

hely, az súlyos 
csapás lesz 

egész erdélyi 
magyarságunk-

ra nézve ... ”

Választások előtt
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Betöltötte hatvanadik életévét Tőkés László

A Partiumi Magyar Művelődési 

Céh (PMMC) és Tőkés László euró-
pai parlamenti képviselő Központi 

Irodája szervezésében, 2012. április 
elsején kulturális délutánra került 
sor a Királyhágómelléki Református 
Egyházkerület dísztermében. A ren-
dezvény keretében felköszöntötték 
a hatvanadik életévét betöltő Tőkés 
Lászlót. 

Az egybegyűlteket a kulturális 
délután házigazdájaként Mostis 

Gergő, a PMMC igazgatója köszön-
tötte. A délután első felében G. 

Mátyus Melinda református lelki-
pásztor Színről színre. A temesvári 
református egyházközség forradal-
ma 1989-ben című könyvét mutat-
ták be. 

A kötet méltatója, Mészáros Il-

dikó temesvári irodalomtanár „az 
igazak könyvének” nevezte a mű-
vet, mely a hit erejéről, becsületről, 
szolidaritásról, emberségről, a gon-
dolkodás szabadságáról szól. Külön-
böző lelkészi jelentéseket, jegyző-
könyveket, személyes visszaemlé-
kezéseket, leveleket, interjú-részle-
teket segítségül híva, a kötet azt a 
folyamatot mutatja be, hogy miként 
jutott el a temesvári református 

gyülekezet – ez a többszörösen is 
kisebbségben lévő közösség – a for-
radalom csodájához. Az igazi tanú-
ságtevők elbeszéléséből tudhatjuk 
meg, hogy 1986–1989 között, Tőkés 
László lelkipásztori szolgálata és 
ellenállása idején mi történt a Bán-
ság fővárosának református gyü-
lekezetében, és mindez miképpen 
vezetett a Ceauşescu-rezsim elleni 
felkelés kirobbanásához. Mészáros 
Ildikó kifejtette: műfaját tekintve a 

kötet posztmodern példázatnak ne-
vezhető. A sajátos szövegtest, ami 
a szövegek sokféleségéből és töre-
dezettségéből, illetve az elbeszélt 
történetek képszerűségéből fakad, 
posztmodern jegyeket kölcsönöz a 
műnek. „A felemelt fejű ember pél-
dázatát” hordozza a kötet, mutatott 
rá a méltató, majd hozzáfűzte: a te-
mesvári református gyülekezet tag-
jai számára a fi atal lelkipásztor hite, 
igazságszeretete, becsületessége, 
valamint a többnyire ószövetségi 
igéken alapuló, a diktatúrát burkolt 
módon bíráló igehirdetései vezették 
a felemelkedés útjára. A méltatást 
azzal a gondolattal zárta Mészáros 
Ildikó: nem mindegy, hogy miként 
viszonyulunk ehhez a példázathoz. 
„Huszonkét év távlatából is elmond-
hatjuk, hogy az a bátorság, erkölcsi 
magatartás, hit, amit a temesvári 
hősök példáznak, kötelez bennün-
ket. Ezt a példázatot nem véletlenül 
kaptuk, nekünk szól, magyaroknak, 
szórványban élőknek és azt az üze-
netet közvetíti, hogy Isten kegyel-
méből minden nehézségen felül 
lehet emelkedni” – hangzott el. 

H. Szabó Gyula, a kötetet meg-
jelentető Kriterion Könyvkiadó 
igazgatója arra hívta fel a fi gyelmet, 
hogy G. Mátyus Melinda könyve iga-
zolja: huszonkét év után is lehet az 
1989-es temesvári népfelkelésről, 
illetve annak előzményeiről újat 
mondani. Az igazgató a mű hiteles-
ségét, jelen-idejűségét, gazdag kép-
anyagát emelte ki. 

G. Mátyus Melinda személyes 
hangvételű felszólalásában a 89-es 
temesvári népfelkelés kirobbanásá-
nak napját idézte. Mint mondotta, 

rádión keresztül értesült a Ceauşes-
cu-rezsim megdöntését célzó ese-
ményekről, melyek jelentőségét 
fi atal felnőttként is átérezte. Meg-
tiszteltetésnek vette, amikor néhány 
évvel később a sors úgy hozta, hogy 
ahhoz a temesvári gyülekezethez 
került, ahonnan a forradalom elin-
dult. Ugyanakkor megdöbbenéssel 
tapasztalta, hogy a kommunizmus 
bukása után is tovább éltek a „refl e-
xek”, ami miatt a félelem újra beköl-
tözött a gyülekezet életébe. A szer-
ző arról is szólt, hogy bár a temesvári 
népfelkelés közelmúltunk legfonto-
sabb történelmi eseménye, mégis a 
visszahúzó posztkommunista erők 
viszonylagossá tették azt. Arra kell 
törekedni, hogy 1989 Szabadító 

Karácsonya erdélyi társadalmunk 
közkincsévé váljon. „Meglehet, hogy 
az Úristen azért rendelt engem Te-
mesvárra, hogy ezt a könyvet megír-
jam” – zárta szavait a lelkésznő.   

A kulturális délután folytatá-
saként Demeter Szilárd, a Tőkés 
László Központi Irodájának vezetője 
vette át a szót, aki munkatársának, 
Mohácsi László Árpád képzőmű-
vésznek az előcsarnokban megte-
kinthető Unió Erdéllyel 2007-2012 
című plakátkiállítását méltatta. A 
plakát egy olyan műfaj, amely nem 
önmagáról beszél, hanem egy meg-
hívást közvetít, egy adott rendez-
vény üzenetét erősíti fel, mondot-
ta a méltató. Hozzátette: Mohácsi 
László Árpád művészként áll hozzá 
ehhez a műfajhoz, vizuális elemként 
tekint a betűkre is. Demeter Szilárd 
a munkatársával való közös munka 
élményét felidézve kitért néhány 
emlékezetesebb történetre, ugyan-
akkor rámutatott a plakátokon meg-
jelenő és Tőkés László brüsszeli te-
vékenységét bemutató témakörök 
sokrétűségére is.

Ezt követően a jelenlévők a nagy-
szalontai köszöntő eléneklésével 
köszöntötték a hatvanadik életévét 
betöltő Tőkés Lászlót. Az ünnepelt 
később úgy fogalmazott: a legszebb 
ajándék számára G. Mátyus Melinda 
most bemutatott könyve, illetve az, 
hogy ez a plakátkiállítás létrejöhe-
tett. 

Nagyvárad, 2012. április 2.

Születésnap
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Húsvéti látogatás a diószegi cigánytelepen

Tőkés László európai parlamenti 
képviselő, az Erdélyi Magyar Nemze-
ti Tanács (EMNT) elnöke 2012. április 
6-án, nagypénteken a diószegi ro-

matelepre látogatott, ahol húsvéti 
ajándékcsomagokat osztott ki a he-
lyi iskolások között.   

Az előző évek hagyományát 
folytatva húsvét alkalmából, illetve 
az április 8-án tartott Nemzetközi 
Roma Nap tiszteletére Tőkés Lász-
ló romatelepen tett látogatást. Míg 
tavaly a nagyváradi Cinka Panna ne-
gyedre esett az európai parlamenti 
képviselő választása, addig idén a 

mintegy kétezer tagot számláló dió-
szegi romaközösséget kereste fel. A 
látogatásra elkísérte Nagy József 

Barna, az EMNT partiumi régióelnö-
ke ‒ aki szociális munkásként vissza-
térő vendége az itteni cigányságnak 
‒, Orbán Mihály előző régióelnök, 
az Erdélyi Magyar Néppárt oszlopos 
tagja, valamint Szilágyi Sándor, a 
Néppárt helyi elnöke.  

A helyiek által „szigeti iskolának” 
hívott nyolcosztályos tanintézmény 
előtt Tőkés László érkezésének híré-
re körülbelül kétszázötvenen gyűl-
tek össze. A lelkipásztor igei köszön-

tőjében a húsvét ünnepének lénye-
géről beszélt, rámutatva arra, hogy 
nagypéntek, illetve az azt követő 
napok egyszerre szólnak a szeretet-
ről, a szomorúságról és a feltámadás 
öröméről. Jézus passiójának egyik 
meghatározó mozzanatát Tőkés 
László szemléletes módon elevení-
tette fel. Krisztus keresztre feszítésé-
nek végső ítéletet meghozó Poncius 
Pilátus, a gonoszságaiért felelősség-
re vont Barabás, és a „légynek sem 
ártó” Jézus alakját egyaránt felidéz-
te. Mint ismert a Bibliából, a tömeg 
Barabás elengedését és Krisztus 
keresztre feszítését követelte a hely-
tartótól, magyarázta a volt püspök, 
majd felhívta a gyerekek fi gyelmét 
arra, hogy sohasem a gonoszat, a 
gyarlót válasszák, hanem a jót. 

A rövid igei köszöntő után Tőkés 
László húsvéti énekeket, majd locso-
lóverseket tanított a gyerekeknek. 

A nyolcvan ajándékcsomag ki-
osztására az iskola épületében ke-
rült sor Szűcs Zita és Szabó Tünde 
tanítónők, valamint Molnár Tímea 
óvónő közreműködésével. A gyere-
kek énekszóval, szavalatokkal fejez-
ték ki köszönetüket. 

     
Nagyvárad, 2012. április 6.

Erdélyi romákat látott vendégül Tőkés László Brüsszelben

2012. április 11-én, Brüsszelben, 
a Nemzetközi Roma Nap alkalmá-
ból (április 8.), az Európai Parlament 
székhelyén Tőkés László EP-képvi-
selő irodája A romák Európa polgá-

rai címmel konferenciát szervezett a 
magyar Uniós Elnökség idején elfo-
gadott Európai Roma Stratégiáról. 
Az eseményre erdélyi képviselőnk 
meghívására egy, többségében er-
délyi romákból álló látogatócsoport 
érkezett Brüsszelbe.

A konferencián Tőkés László 
mellett előadást tartottak a rendez-
vény meghívottai: Marie-Thérèse 

Sanchez-Schmid néppárti francia 
képviselőasszony, Andrey Kovat-

chev néppárti bolgár képviselő, 
Ivan Ivanov, az Európai Roma Infor-

mációs Iroda ügyvezető igazgatója, 
Jana Balazova, az Európai Bizott-
ság diszkrimináció-ellenes és roma 
ügyek koordinációjáért felelős po-
litikai tisztviselője, valamint Ökrös 

Oszkár magyarországi romaügyi 
szakértő. Az előadók sorát bővítet-
te Járóka Lívia európai parlamenti 
képviselőasszony videóüzenete, 
továbbá Izsák Rita, az ENSZ kisebb-
ségi ügyekért felelős független 
szakértőjének üzenete. Az itthoniak 
részéről Nagy József Barna, a Ki-
rályhágómelléki Református Egy-
házkerület Cigánymissziós Központ-
jának igazgatója, Malan Katalin, a 
várad-velencei, többségében roma 
diákok által látogatott iskola taní-
tónője, valamint Váradi Brigitta, a 

Corvinus Egyetem roma származású 
tudományos munkatársa, a Partiumi 
Keresztény Egyetem volt hallgatója 
mutatták be előterjesztéseiket. A 
konferencia moderátori szerepkörét 
Szilágyi Zsolt, Tőkés László brüsz-
szeli irodájának kabinetfőnöke töl-
tötte be.

Tőkés László nyitóbeszédében ki-
emelte: a roma kérdés orvoslásában 
központi szerepe van az egyháznak 
és az oktatásnak. Az erdélyi refor-
mátus egyháznak mindig is misz-
sziója volt a roma ügy felkarolása, 
hangsúlyozta az erdélyi EP-képvi-
selő, majd hozzáfűzte: ennek egyik 
szemléletes példája annak a Cigány-
missziós Központnak a létrehozása, 
mely 2002 óta szolgálja a hátrányos 

Roma kisebbség
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helyzetű nagyváradi romák ügyét. 
Oktatási téren kiemelkedő a Partiu-
mi Keresztény Egyetem szerepe is, 
mely Romániában az elsők között 
hozta létre a szociális munka-szakot. 
Szintén úttörő kezdeményezésként, 
az idei évtől romológia szak indul a 
Partiumi Keresztény Egyetemen. Tő-
kés László arra is felhívta a fi gyelmet, 
hogy az Európai Roma Stratégia el-
fogadtatása a 2011-es, magyar Uni-
ós Elnökség kiemelkedő érdeme.  

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid 
– aki egy számottevő roma kisebb-
séggel rendelkező franciaországi 
település polgármesteri tisztségét 
töltötte be előzőleg – jelentős rálá-
tással bír az illető kisebbség okta-
tását érintő problémákra. Érvelése 
szerint a probléma megoldásához 
az EU-s források hatékony mozgósí-
tása szükséges. Fontos viszont szem 
előtt tartani azt a tényt, hogy a társa-
dalmi integráció kétoldalú folyamat, 
ezért egy olyan partneri viszony ki-
építése kívánatos, melyben roma 
oldalról is megfelelő fogadókészség 
tapasztalható.

Andrey Kovatchev beszédében 
a példamutatás fontosságát hang-
súlyozta. Szükség van olyan roma 
személyiségekre, akik a társadalmi 
életben elért sikereik alapján példa-
ként szolgálhatnak közösségük tag-
jai számára.

Jana Balazova szerint tagállami és 
uniós szinten vizsgálandó a kérdés. A 
romaügy prioritás kell, hogy legyen 
az EU számára, a megoldás viszont 
jobbára a tagállamokra vár. Pozitív 
tényként megemlítette, hogy az 
előirányzott határidőre valamennyi 
tagállam teljesítette kötelezettségét 
a Roma Stratégia kidolgozását illető-
en, az ehhez kapcsolódó ellenőrzési 
és költségvetési gyakorlaton viszont 
még igencsak javítani kell.

Járóka Lívia videóüzenetében kö-
szönetét fejezte ki Tőkés Lászlónak a 
romaügy iránti elkötelezettségéért, 
illetve azért, hogy a szimbolikus ér-
tékű Nemzetközi Roma Nap alkal-
mából konferenciát szervezett.

Izsák Rita üzenetében arra hívta 
fel a fi gyelmet, hogy a roma közös-
ség kérdésének kezelése létfontos-
ságú Európa számára, mivel becs-
lések szerint egy 12 milliós népcso-
port sorsa a tét.

Ivan Ivanov szerint a romaügy 
több fi gyelmet érdemel, de ez nem 
jelenti azt, hogy a romákat megkü-

lönböztetett bánásmódban kellene 
részesíteni. A romáknak nem kell ál-
dozatként viselkedniük, mert akkor 
a többség is ilyenképpen tekint re-
ájuk, ez viszont éppenséggel akadá-
lyává válhat társadalmi beilleszke-
désüknek. Beszédében elismeréssel 
szólt Magyarország kormányáról, 
melynek bátorságát dicséri az Euró-
pai Roma Stratégia uniós elnöksége 
idején való elfogadtatása. 

Ökrös Oszkár szerint a Bizottság 
szerepe kulcsfontosságú, hiszen rá-
látással bír a tagállamoknak a romák 
integrációjára elkülönített költség-
vetésére, ugyanakkor 2020-ig ellen-
őrző-elemző szerepkört is betölt e 
tekintetben. 

A konferencia második részében 
olyan romániai előadók szólaltak 
fel, akik immár több éve a hátrányos 
helyzetű, főként roma származású 
egyének megsegítéséért munkál-
kodnak.

Nagy József Barna tíz éve foglal-
kozik a romák ügyével a Nagyvá-
radon létrehozott Cigánymissziós 
Központ keretében. Az előadó külön 
is kiemelte Tőkés László szerepét eb-
ben az ügyben, hiszen a szakmisszió 
létrehozását ő maga kezdeményez-
te, utóbb pedig, európai parlamenti 
képviselőként is ugyanolyan elköte-
lezettséggel tevékenykedik ezen a 
téren, mint annak előtte. 

Malan Katalin a romák beisko-
lázásának problematikáját vázolta 
fel. Az iskola elsődleges feladata az 
esélyegyenlőség megteremtése a 
romák számára, mondotta. Oktatási 
szakemberként az értékkülönbsé-
gek megismerésének fontosságát, 
a gyermekek felkészültségét érintő 
etnikai-szubkulturális tényezőket, 
illetve a roma gyerekek körében ta-
pasztalható alacsony tanulási moti-
vációt elemezte. 

Váradi Brigitta személyes példá-
jára hivatkozva mutatott rá: ahhoz, 
hogy a többség elfogadja a romá-
kat, elengedhetetlen a tanulás, en-
nek érdekében viszont a gyerekek-
kel meg kell szerettetni az iskolát, 
illetve magát a tanulást.

A felszólalások rendjén a Ko-
lozsvárról érkezett Gábor Lajos a 
hagyományos roma mesterségek 
továbbörökítésének fontosságát 
hangsúlyozta és azt javasolta, hogy 
ezek intézményes oktatási keret-
ben valósulhassanak meg. A Ger-
nyeszegről érkezett Babó György 
megköszönte Tőkés Lászlónak a 
brüsszeli meghívást, és a romákat 
érintő előítéletek lebontásáról szólt. 
A több évtizede Belgiumban élő Lá-

zár György a keresztény értékrend 
és a hit fontosságát emelte ki. 

A konferenciát követően a meg-
hívottak a brüsszeli Magyar Kultu-

rális Intézetbe látogattak el, ahol 
a Tőkés László által meghívott ger-
nyeszegi Nefelejcs táncegyüttes lé-
pett föl. A hagyományos roma zenét 
és táncot bemutató, nem minden-
napi műsor nagy számú érdeklődőt 
vonzott, mind a Brüsszelben élő bel-
giumi magyarok és nem magyarok 
köréből.

Április 12-én, csütörtökön a láto-
gatók szemináriumon vettek részt a 
Parlamentben, melynek keretében 
Mariana Cosac előadó-tisztviselő 
az Európai Parlament működését is-
mertette. A csoportot külön köszön-
tötte Hannu Takkula fi nn liberális 
EP-képviselő, aki politikai tevékeny-
sége mellett aktívan részt vállal egy, 
a társadalom peremére szorított 
közösségek – köztük a bihari romák 
– megsegítésére létrehozott alapít-
vány munkájában. 

Brüsszel, 2012. április 13.

Romák az EP-ben
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Nagy Sándor esperes mondjon le egyházi tisztségéről!
2010. november 29-én, az akkorra kialakult lehetetlen helyzetre utaló megfogalmazásban, „fellebbezés utáni 

fellebbezést” nyújtottam be a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Főtiszteletű Közgyűléséhez, melyben 
formai és érdemi okok alapján panaszt emeltem – többek között – Varga Attila RMDSZ-es parlamenti képviselő 
egyházkerületi főgondnokká, Nagy Sándor lelei lelkész nagykárolyi esperessé és Seres Dénes másik RMDSZ-es 
képviselő zilahi egyházmegyei jogtanácsossá való megválasztatása ellen. Tudnivaló, hogy nevezetteknek nem csu-
pán a megválasztása, de már a tisztségükre való jelölése is törvényellenes módon történt.

A kommunista, illetve a titkosszolgálati múlttal való szembenézés változatlan időszerűségének jegyében, to-
vábbra is különösképpen súlyosnak ítélem Nagy Sándor alias „MOLDOVAN ILIE” esetét, akiről mind A Szekurita-
te Irattárait Átvilágító Országos Tanács (CNSAS), mind az Egyházkerületi Átvilágító Bizottság (EÁB) egyértelműen 
megállapította, hogy a hírhedt román titkosszolgálat titkos ügynöke volt, olyannyira, hogy piszkos szolgálataiért 
anyagi juttatásban is részesült (mellékelve lásd a CNSAS és az EÁB vonatkozó iratait). A reá vonatkozó EÁB-hatá-

rozat egyben azt is kimondta, hogy nevezettet az Egyházkerületi Elnökség „írásos intésben részesíti”, továbbá „az 
Egyházkerületi Közgyűlés előtt megtartott nyilvános bűnvallásra szólítja fel”.

A Hegyi beszédben Krisztus Urunk arra tanít, hogy: „Legyen a ti beszédetek: igen igen, nem nem; ami pedig eze-
ken felül vagyon, a gonosztól vagyon” – írtam 2010-béli előterjesztésemben, az Anyaszentegyház szavai és tettei, 
tanítása és gyakorlata között szükséges összhangra utalva ezáltal.

Megdöbbentő, hogy nevezett Nagy Sándor alias „Moldovan Ilie” besúgói múltjával két év után is rezzenetlen ci-
nizmussal tölti be az esperesi széket – a közelgő választások időszakában –, arról nem is beszélve, hogy a Szatmár 

Megyei Tanácsnak is oszlopos RMDSZ-es tagjaként fejti ki kétes tevékenységét.
Az Egyházkerület előző püspökeként, valamint a magyar és az európai közéle t szereplőjeként, egyházunk és 

magyarságunk iránti felelősséggel szólítom fel ismét nevezettet, hogy azonnali hatállyal mondjon le – törvényelle-
nes módon megszerzett – egyházi tisztségéről. Kerülvén azt, hogy az RMDSZ „káderpolitikájába” beleszóljak, ez 
esetben csupán egyházi életünk tisztaságának a következetes védelmére szorítkozom.

Nagyvárad, 2012. április 23.                          Tőkés László, előző püspök

 EP-képviselő, az EMNT elnöke

Higyed István volt székelyhídi esperes Sandu fedőnév alatt jelentett

Molnár János Szigorúan ellenőrzött evangélium című könyvsorozatának I. kötetében a LUGOJANU fedő-
nevű Szekuritáté-ügynökről ez olvasható: „A korabeli lugosi lelkész, Higyed István. Az 1987.01.10-i „intézkedési 
terv” szerint feladata TL lelkészi környezetének feltérképezése, a róla alkotott vélemények megtudakolása. Te-
mes megye hálózatához tartozik, az 1989. szeptember 1-i intézkedési tervben az a feladata, hogy az RVSZ-nek 
(Reformátusok Világszövetsége) Hollandiába és Magyarországra leveleket írjon Tőkés László befeketítésére…” 
(390. oldal).  LUGOJANU – a jelek szerint – igen jól végezhette a munkáját, ugyanis a Belügyminisztérium 1989. 
novemberi belső feljegyzése szerint: „a Vallásügyi Államtitkárság befolyására a Váradi Püspökség kinevezte a 
60 éves volt főjegyezőt, a lugosi Higyed Istvánt, akinek eltökélt szándéka, hogy szilárdan fellépjen Tőkés László 
eltávolítása érdekében, és november 29-én átveszi a parókiát” (128. oldal). A temesvári lelkészi állás átvétele 
végül is nem Higyeden múlott, hanem a Gyülekezet hősies kiállásán hiúsult meg…

A Molnár-könyvben közöltekhez képest újdonságot jelent A Szekuritáté Irattárait Vizsgáló Országos Tanács 
(CNSAS) nemrégen kézhez vett, mellékelt tájékoztatása, mely hivatalos formában is beazonosítja LUGOJANU 
ügynököt. A szintén mellékelt besúgói kötelezvény (Angajament) szerint Higyed István – akkori – székelyhídi 
esperes már 1962-ben „megértette, hogy merre vezet előre az élet a szocializmus felé” („am înţeles mersul 
vieţii înainte spre socialism”), és SANDU fedőnéven beállott a Szekuritáté zsoldosai sorába.

LUGOJANU alias Higyed István esete beszédes módon példázza, hogy feltételezhetően még számos olyan 
volt besúgó lapul a lelkészi-papi karban – és nem csupán a nyugdíjasok között –, akiknek azonosítását kés-

leltetik az illetékes hatóságok. Márpedig az egyházi tisztulásnak, a társadalom erkölcsi megújulásának, a ma-
gyarság felemelkedésének elengedhetetlen feltétele a titkosszolgálati múlttal való nyílt szembenézés. A helyi 
és az országos választások közeledtére kiváltképpen fontos a kommunista-posztkommunista korszak ilyetén 
módon való lezárása.

A Higyed Istvánra vonatkozó iratokat március folyamán Fazakas Csaba temesvári espereshez is eljuttattuk, 
azzal a kéréssel, hogy „legyen segítségünkre az egyházi besúgói, illetve a temesvári forradalmi múlt feltárásá-
ban”. Ugyanakkor az is fontos volna, hogy a SANDU-LUGOJANU-hoz hasonló volt kollaboránsok hazug módon 
ne szenteskedjenek tovább Egyházunk szószékein és gyülekezeteiben.

Nagyvárad, 2012. április 16.                 Tőkés László

Szekuritáté
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Ivan Gasparovic szlovák államfő 
és Iveta Radičová volt miniszterel-
nök után Robert Fico kormányfő-
höz fordult a felvidékiek ügyében 
Tőkés László EP-képviselő, az Erdé-
lyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke 
és Lomnici Zoltán, az Emberi Mél-
tóság Tanácsának elnöke. 

Levelükben gratuláltak a szociál-
demokrata pártvezérnek a választá-
sokon való sikeres szereplésért, majd 
felhívták a fi gyelmet a szlovák állam-
polgárságuktól jogtalanul megfosz-
tott felvidéki magyarok helyzetére. 
Arra kérték a nemrég megválasz-
tott miniszterelnököt, hogy járjon 
közben annak érdekében, hogy „a 
saját hazájukban hontalanná vált 
felvidékiek” az állampolgárságuk 
mellett valamennyi jogosultságukat 
visszakapják és a „rendkívül súlyos 
erkölcsi és anyagi kárért” kapjanak 
kártérítést. A levél írói szerint Szlo-

vákia megítélését hátrányosan be-
folyásolná, ha a nemzetközi bíróság 
megállapítaná, hogy diszkriminálja 
állampolgárait, és súlyos erkölcsi és 
anyagi károkat okozott nekik.

Emlékeztették a kormányfőt arra, 
hogy a szlovák alkotmány kimondja: 
akarata ellenére senki sem fosztha-
tó meg állampolgárságától, azt csak 
saját kérésre lehet elveszíteni. A szlo-
vák hatóságok alkotmányellenesen 

intézkedtek, amikor a huszonnégy 
szlovákiai magyartól megvonták 
állampolgárságukat. A kártérítési 
igény jogos, mert az állampolgár-
ságuk mellett bejelentett állandó 
lakcímüket valamint a törvény alap-
ján járó juttatásaikat is elvesztették, 
ráadásul a parlamenti választáson 
sem szavazhattak. Mindez az em-
beri jogok európai egyezményének 
rendelkezéseit is több ponton sérti, 
mutatott rá a levél.

A levélben az állampolgárságától 
életének 99. évében, „brutális érzé-
ketlenséggel megfosztott” Tamás 

Aladárné nyugdíjas rimaszombati 
tanítónő ügyét is kiemelték mond-
ván, hogy a nemsokára 100. életévét 

betöltő idős hölgy számára a legna-
gyobb ajándék az lenne, ha vissza-
kapná szlovák állampolgárságát. 

Mint ismeretes, az Emberi Méltó-
ság Tanácsa vállalta, hogy az érin-
tettek érdekeit képviseli az Emberi 

Jogok Európai Bíróságán, és díj-
mentes jogi képviseletet biztosít. 
Erdélyben a Tőkés László által veze-
tett Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 
kezdeményezésére több ezer aláírás 
gyűlt össze felvidékiek melletti szo-
lidaritásvállalás jegyében a szlovák 
állam jogfosztó gyakorlata ellen. Az 
aláírásgyűjtést Erdély-szerte tovább 
folytatják.

Nagyvárad, 2012. április 25.

Robert Fico kormányfőhöz fordult a felvidékiek ügyében Tőkés László

A kisebbségi jogok rendezésére van szükség a Nyugat-Balkánon 

2012. április 11-én az Európai 
Parlament Néppárti Frakciója tema-
tikus konferenciát rendezett Brüsz-
szelben a nyugat-balkáni országok 
integrációjának folyamatáról, illet-
ve az ezen a téren fennálló jelenle-
gi helyzetről. Az érdekelt országok 
képviseletében – többek között – 
olyan vezető politikusok voltak jelen 
és szólaltak fel, mint Sali Berisha 

albániai miniszterelnök és Nikola 

Poposki makedón külügyminiszter. 
A Vajdasági Magyar Szövetség ne-
vében Pásztor István elnök fejtette 
ki álláspontját, különös tekintettel a 
frissen tagjelöltséget nyert Szerbia 

integrációjára.
Berndt Posselt német képviselő 

– egyebek mellett – azt tette bírálat 
tárgyává, hogy Koszovó ügyében 

még mindig nem egységes az Unió, 
mivel öt tagállam – köztük Románia 

és Szlovákia – továbbra sem hajlan-
dó elismerni annak függetlenségét.

Tőkés László erdélyi képviselő 
először is az uniós tagjelölt Make-

dónia mellett emelte fel a szavát, 
„egyenesen botrányosnak” minősít-
ve, hogy Görögország ellenkezése 
miatt sem állami elnevezését nem 
használhatja, sem a csatlakozási 
tárgyalások elkezdését nem enge-
délyezik számára. A hét éve húzódó 
politikai aff ér komoly tekintélyvesz-
teséget jelent az Európai Uniónak 
– jelentette ki Tőkés László, a tár-
gyalások haladék nélküli elkezdését 
sürgetve.

Ezt követően képviselőnk Pász-
tor István pártelnököt üdvözölte, 

s a délvidéki magyarság ügyével 
együtt a szerbiai román és bol-

gár kisebbségek esetét ajánlotta 
az európai honatyák fi gyelmébe, 
külön elismeréssel szólva Románia 
Timok-völgyi vlachok melletti kiállá-
sáról. Mindezekkel együtt, valamint 
ezeken túlmenően Nyugat-Balkán 
stabilitásának és integrációjának 
egyik kulcskérdése a kisebbségi 

jogok rendezése, aminek jelentősé-
ge, a maga helyén, csak az – általá-
nos – emberi jogokéhoz fogható. 
Hogyha ezt nem vesszük komolyan 
vagy szőnyeg alá seperjük, utóbb 
súlyosan meg fogja bosszulni magát 
– hangsúlyozta a Kárpát-medencei 
Magyar Autonómia Tanács elnöke.

Brüsszel, 2012. április 11.

Jogfosztó Szlovákia
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Ez történt áprilisban az Európai Parlamentben
Megszavazta az EP a légi utasok adatainak megosztásáról szóló megállapodást

Az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közötti, az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) fel-
használásáról szóló megállapodást 409 igen, 226 nem és 33 tartózkodó szavazattal hagyta jóvá az Európai 
Parlament. A nemmel szavazó képviselők elsősorban adatvédelmi aggályok miatt utasították el a megálla-
podást.

Az utas-nyilvántartási adatállományt (PNR) a légitársaságok gyűjtik össze a jegyfoglaláskor. Ilyen ada-
tok többek között az utas neve, címe, hitelkártyájának adatai. Az amerikai szabályok értelmében ezeket az 
adatokat az utazás kezdete előtt a légitársaságoknak meg kell osztaniuk az Egyesült Államok Belbiztonsági 
Minisztériumával. A szabályok az Egyesült Államokba tartó vagy onnan induló járatokra vonatkoznak. Az új 
megállapodás értelmében az amerikai hatóságok a PNR-adatokat legfeljebb öt évig tárolhatják aktív adat-
bázisban. Ezen időszak első hat hónapjának elteltével az adatokat személytelenítik, azaz az utasok nevét és 
elérhetőségét kódolják. Az öt év elteltével az adatokat legfeljebb tíz évig egy háttér-adatbázisban tárolják. A 
megállapodás pontosan szabályozza, hogy az adatokhoz kik és milyen feltételekkel férhetnek hozzá.

Nyomon kell követni az internetes cenzúrát

Az internetes és médiaszabadság korlátozásainak nyomon követéséről, valamint az emberi jogi 
kérdésekről szavazott 2012. április 18-án az Európai Parlament. Az Európai Bizottságnak jogszabályjavaslatot 
kell készítenie arról, hogy miként lehetne jobban fi gyelemmel kísérni azt, hogy hogyan cenzúrázzák az 
internetet az autokrata rezsimek.  A jelentéstervezet szerint a Bizottságnak 2013-ig javaslatot kellene 
készítenie arról, miként lehetne jobban nyomon követni azt, hogy az internetes elérhetőség blokkolásához 
milyen exportált szolgáltatásokat és termékeket vesznek igénybe. 

Vita az adóelkerülés visszaszorításáról

A plenáris ülések visszatérő témája a gazdasági válság és a válságkezelés. Ezúttal a pénzügyi instabilitás 
által fenyegetett tagállamok megsegítésének módjáról, az adóelkerülés visszaszorításáról és a gazdasági 
növekedés ösztönzéséről volt szó az EP-ben.  A napirenden szerepelt a munkavállalói jogok és a külföldi 
munkavállalók szociális védelmének erősítése is.

A fogyasztói jogok erősítéséről szavazott egy EP-bizottság

Az Európai Parlament belső piaci és fogyasztóvédelmi bizottsága csütörtökön megszavazta a 
kiszolgáltatott fogyasztók jogainak megerősítésére irányuló stratégiáról szóló jelentéstervezetet. Pelczné 
Gáll Ildikó (Fidesz) EP-képviselő brüsszeli közleménye emlékeztet rá: az állásfoglalási indítvány értelmében 
az Európai Bizottságnak és az európai uniós tagállamoknak ki kell dolgozniuk azokat a jogszabályokat, 
amelyek biztosítják a fogyasztók megfelelő védelmét, különösen azokon a területeken, ahol a 
kiszolgáltatottság mértéke magas. A fi deszes EP-képviselő jelezte, hogy számos módosító javaslatot nyújtott 
be a jelentéshez. 

Hatékonyabb fogyasztóvédelmet szorgalmaz Gyürk András az energetika

és a telekommunikáció területén

Az Európai Parlament (EP) ipari, kutatási és energiaügyi szakbizottsága kedden egyhangúlag 
megszavazta Gyürk András néppárti EP-képviselő véleménytervezetét, amely az állampolgárok belső piaccal 
kapcsolatos aggályaira nyújt megoldási javaslatokat. A Fidesz EP-delegációvezetője az energetikával és a 
telekommunikációval kapcsolatos aggályokra, illetve a kis- és középvállalkozások helyzetének javítására 
dolgozott ki konkrét megoldási javaslatokat. Szerinte az energiaszektorban a fogyasztói elégedetlenségre 
leginkább az ad okot, hogy a számlák rendkívül bonyolultak, és nem magyarázzák el, miért emelkedtek meg 
az utóbbi időben az energiaárak.    A távközlés területén a legnagyobb problémát az átláthatóság hiánya 
jelenti, amely az árak és a szolgáltatási csomagok összehasonlításának nehézségében nyilvánul meg.  

A kis- és középvállalkozások nehezen jutnak hozzá a pályázati információkhoz, és nincsenek a 
pályázatírásban jártas alkalmazottaik. A javaslat szerint helyzetüket nagyban segítené, ha a tagállamok az 
uniós és központi pénzügyi források lehívásához az úgynevezett egyablakos ügyintézést vezetnék be. A kis- 
és középvállalkozások továbbá nagyobb sikerrel vennének részt a közbeszerzésekben, ha biztosítani lehetne 
az alvállalkozók gyorsabb kifi zetését és a nagytételű beszerzések kisebb részekre  bontását.

Az Európai Parlament plénuma várhatóan az idén szeptemberben szavaz a néppárti képviselő javaslatait 
is tartalmazó végső jelentésről.

Hírmozaik
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Mozgalmas hetet tudhat maga 
mögött a Partiumi Keresztény 

Egyetem oktatói és hallgatói kö-
zössége, a héten ugyanis harma-
dik alkalommal szervezték meg az 
Egyetemi Napokat a tanintézmény 
székhelyén. Az előző évek hagyo-
mányát követve, a „nyitott” kapuk 
napja sem maradhatott ki az ese-
mények sorából, amely a leendő 
egyetemistáknak kínál lehetőséget 
az intézmény nyújtotta továbbta-
nulási lehetőségek és az oktatási 
körülmények megismerésére. 

Az egyetem elnöke, Tőkés Lász-

ló EP-képviselő a díszteremben 
egybesereglett diákokat a magyar 
történelmi egyházak köszöntésé-
vel üdvözölte. Igei köszöntőjében 
a Pünkösd közelgő ünnepének az 
üzenetét tolmácsolta, a vonatkozó 
igei szakasz alapján. Mint fogalma-
zott, egymás megértésének és a 
harmónia megtalálásának feltétele 
a „pünkösdi csoda”, azaz a „lélek 
nyelvén” való beszéd megértésé-
ben rejlik. Hozzátette: kilenc évtize-
de folyik „nyelvünk összezavarása”, 
márpedig akinek a nyelvét összeza-
varják, annak az érzésvilága, fogal-
mai, gondolatai is zavarossá válnak. 
Az EP-képviselő azzal a gondolattal 

zárta mondandóját, hogy a „zűrza-
var ellenére egyetértésre kell jut-
nunk”. 

A nyílt nap további részében Hor-

váth Gizella rektorhelyettes szólt 
az egybegyűltekhez, aki kifejtette: 
az egyetem „kultúraszervező, kul-
túrát népszerűsítő tudáscentrum-
ként” szeretné betölteni a helyét a 
társadalomban. Tanintézetünknek 

jelenleg több mint 900 hallgatója 
van, három karral működik, ősztől 
pedig új szakokkal is bővül, tájékoz-
tatta a jelenlévőket. 

A köszöntők után az egyes sza-
kokat bemutató előadásokra került 
sor. 

Nagyvárad, 2012. április 26.

 

Ne engedjünk teret tisztátalan politikai befolyások érvényesülésének
Az erdélyi református, valamint 

az egész magyar közvélemény 
megdöbbenéssel szerezhetett tu-
domást arról, hogy Nagy Sándor 

alias „MOLDOVAN ILIE” Szekuri-
táté-ügynököt az előző napokban 
– befutó helyen – jelölték újra a 
Szatmár Megyei Tanács tagságá-
ra. A bűnpártolásban jeleskedő 

RMDSZ ezáltal egy olyan személyt 
állítana a szatmári magyarság élé-
re, akit a Nagykárolyi Reformá-
tus Egyházmegye esperesének is 
törvénytelen módon választattak 
meg.

Hasonlóképpen törvénytelen 

volt egy másik RMDSZ-vezető, 
Varga Attila parlamenti képvise-
lő királyhágómelléki református 
főgondnokká való megválasztása. 
Nevezett képviselőt – egyházi sza-
bályaink szerint – 2010-ben még-
csak jelölni sem lett volna szabad 

erre a tisztségre, hiszen 2003 feb-
ruárjában törvénysértő módon 
hagyta cserben egyházát, amikor 
is a szatmárnémeti Egyházkerületi 
Közgyűlés erdélyi autonómiánk 

melletti állásfoglalását követően 
lemondott jogtanácsosi tisztjéről.

Ezen túlmenően tudni való, 
hogy Varga Attilával szemben zsi-

nati kivizsgálás van folyamatban 
a Kánon 29. cikkelyének e. pontja 
alapján, mely kimondja: „Elveszíti 
tisztségét az a presbiter, aki akár 
házasságkötésénél, akár – vegyes 
házasság esetén –, nemén lévő 
gyermekeinek református nevelés-
ében és taníttatásában egyházunk 
kárára jár el”. Ennek alapján neve-
zett atyánkfi a nemhogy az Egyház-
kerület, de még a Szatmárnémeti-
Németi Református Egyházközség 
főgondnoki tisztségét sem tölthet-
né be törvényes módon.

Mindezeket szem előtt tartva, 
ismételten felszólítom mind Var-
ga Attila főgondnokot, mind Nagy 
Sándor esperest, hogy azonnali 
hatállyal, önként mondjanak le 

törvénytelenül megszerzett egy-
házi tisztségeikről. A polgári foglal-
kozása szerint jogász képviselőnek 
tisztában kell lennie eme felszólítás 
jogi megalapozottságával.

A közelgő választások összefüg-
gésében – ráadásul – elvi fontos-
ságú kérdés, hogy ne engedjünk 
teret tisztátalan politikai befo-

lyások érvényesülésének az Anya-
szentegyházban.

Nagyvárad, 2012. április 25.

Tőkés László előző püspök

EP-képviselő

az EMNT elnöke

Nyílt napot tartottak a Partiumi Keresztény Egyetemen

Nyitott kapuk 
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Nagyváradi Nyilatkozat: Új egységre van szükség

Az 1910-es népszámlálás adatai szerint Nagyvárad lakosságának 90%-a magyar volt. Városunk élén magyar pol-
gármester legutóbb a kommunista időkben állott, 1973-tól már az sem – pedig az 1966-os népszámlálás idején a 
122.500-as összlakosság több mint a felét még mi tettük ki: az 56.500 román mellett 63.000-en voltunk magyarok.

Az utóbbi két évtizedben sem sikerült magyar elöljárót választanunk a város élére. A város – és a megye – ve-
zetőségében betöltött kulcspozícióink ellenére (alpolgármesterség stb.) nem voltunk képesek olyan szervezeti és 
szakmai teljesítményt nyújtani, ami arról győzte volna meg a nagyváradiakat – magyarokat és románokat egyaránt 
–, hogy érdemes magyar politikus kezébe adni a város irányítását. Most, 2012-ben viszont már ott tartunk, hogy 
Szent László városa 183 ezernyi lakosságának mintegy a 25%-ára zsugorodott magyarságunk (45.000 lélek).

Nagyvárad XXI. századi magyar városvezetőinek a teljesítményére nemigen lehetünk büszkék. Feldolgozás alatt 
álló, reprezentatív felmérésünk előzetes adatsorai azt mutatják, hogy a váradi magyarok jelentős része Ilie Bolojan 
jelenlegi polgármesterre szándékozik szavazni. Azonban még ennél is aggasztóbb, hogy váradi nemzettársaink 
mérhető arányban román pártok jelöltjeire adnák voksaikat.

Ez nem más, mint a nemzetidegen, a zsákmányszerző és kirekesztő régi politika következménye. A váradiak 
nem tudnak büszkék lenni magyar vezetőikre, és emiatt magyarságukban is kárt szenvednek. Elegük lett a korrupt 
magyar politikusokból, elegük lett a kokárdákkal leplezett látszatintézkedésekből, és nem kérnek az olyan „anya-
nyelvi jogokból”, melyek a „Lacul Roşu” utca „Piros tó” utcára fordításában vagy a  „Sfântu Ladislau” sikátorutca 
névadásában merülnek ki.

Abból is elegük van, hogy az – elvileg – a munkahelyteremtés eszközéül szolgáló magyar gazdasági külkép-
viselet vezetője – tanácsosi, múzeumi stb. javadalmai mellett – évi 10–20 ezer euró összegeket rakott zsebre, ám 
munkája „eredményeképpen” egyetlen munkahellyel sem lett több a városban vagy Bihar megyében.

Apropó: megye és Partium! Igen, abból is elegünk lett, hogy választott tisztségviselőink a szavazóik jóvoltából 
rendelkezésükre álló közpénzekből, illetve adólejekből választástól választásig terjedő, permanens propaganda-

kampányt folytassanak szavazatuk újbóli megszerzése, illetve megvásárlása céljából, vagy hogy a legrosszabb 
kommunista időkre emlékeztető módon fenyegetőzzenek, zsaroljanak és manipuláljanak, ily módon erőltetve re-
ánk kizárólagos politikai akaratukat.

Mégcsak azt sem kívánjuk, hogy a korrupcióellenes hatóságok választott magyar vezetőink ellen folytassanak 
kivizsgálást – hiszen ez egész nemzeti közösségünk szégyenére válik. Azt is kiábrándítónak tartjuk, hogy – történe-
tesen – katolikus pártemberünk református templomainkban „pápai csókra” nyújtsa a kezét, és nemzeti önbecsü-
lésünkben alázzanak meg azok, a pártmenedzser típusú, önjelölt vezetőink, akik – a régi párturalmat idéző módon 
– teszik hűbéreseikké kulturális és tanintézeteinket.

1989 decemberében nem erről álmodtunk – és a forradalmi ellenállás hősei és áldozatai nem ezért hullatták 
vérüket. Ők nem a zsebükből beszéltek – hanem: a szívükből cselekedtek.

Többé soha nem akarunk félni a hatalomtól. Egykor a többségi – román – főhatalomtól féltünk. Most annál is 
kevésbé vagyunk hajlandók elviselni a hatalomba kapaszkodott „etnikai” magyarok megfélemlítő politikáját!

A hatalom igazi letéteményese maga Nagyvárad, Bihar és Partium népe – és mi arra szövetkezünk, hogy az ő 
akaratukat juttassuk érvényre.

Egy igazi „néppárt” – az Erdélyi Magyar Néppárt – mindig is a népe oldalán áll. Csak a népünk oldalán és szolgá-
latában állva vethetünk véget örökölt megosztottságunknak.

Új egységre van szükség, melyet elsősorban a nagyváradiak, sorra valamennyi településünk lakói, továbbá a 
civil, az egyházi, a tudományos, művelődési és a politikai-képviseleti szféra kötnek egymással.

Véget kell vetnünk a régi politika azon korszakának, amikor kétes pártirodákban vagy politikai haszonszerzésből 
megtollasodott pártfőnökök kacsalábon forgó villáiban döntötték el, hogy mi jó nekünk – nagyváradi, kolozsvári, 
sepsiszentgyörgyi magyaroknak!

Itt akarunk élni – mert ez a szülőföldünk, ez a hazánk!
Munkahelyeket akarunk, dolgozni akarunk, élni akarunk – magyar jövendőt akarunk, remélünk és építünk Szent 

László, Mátyás király és Szent György városában.
Hiszünk Erdélyben, hiszünk Székelyföldben és – hiszünk Partiumban!

Nagyvárad, 2012. április 26.

        Tőkés László 

  az EMNP védnöke

                          Zatykó Gyula   Csomortányi István

                              az EMNP              az EMNP

                 partiumi régióelnöke  szervezési igazgatója

Néppárt
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Pártakarat helyett a népakarat érvényesülését szorgalmazza a Néppárt

Az Erdélyi Magyar Néppárt par-
tiumi vezetői a Néppárt védnöke, 
Tőkés László EP-képviselő társasá-
gában számoltak be a román és a 
magyar nyelvű sajtónak azokról a 
visszatetsző esetekről, amelyek vá-
lasztási jelöltjeik megfélemlítéséért 
az utóbbi időben a régióban történ-
tek.  

Zatykó Gyula partiumi régió-
elnök, a Néppárt nagyváradi pol-
gármester-jelöltje a Szilágy és a 
Szatmár megyei megfélemlítési 
kísérleteket ismertette. A zilahi ese-
tek a hét folyamán már nyilvános-
ságra kerültek. Eszerint Sojka Attila 
RMDSZ-es alpolgármester, valamint 
Seres Dénes képviselő, megyei 
RMDSZ-elnök telefonon zaklatta a 
Néppárt választási jelöltjeit. Először 
Tunyogi Timeát, a Néppárt zilahi 
polgármester-jelöltjét, majd Rácz 

Lórándot, a megyei tanácsosi lista 
második helyezettjét környékezték 
meg azzal, hogy induljanak inkább 
az RMDSZ színeiben, előbbi szüleit 
ismeretlenek vállalkozásuk tönk-
retételével fenyegették meg. Nem 
csak a listavezetőket, de több jelöl-
tet is megfenyegettek, hogy kirúg-
ják az állásukból, tönkreteszik őket 
és családjukat. Szatmár megyében 
a hadadi polgármester-jelölt egy 
már nem működő vállalkozására 
szabadították az élelmiszerbizton-
sági hivatalt, Szamoskrassón pedig 
egy mérnököt azért rúgtak ki ön-
kormányzati állásából, mert indult a 
Néppárt választási listáján. Továbbá 
Gnándt Zoltánt, a Néppárt szat-
márnémeti szervezetének vezetőjét 
is fi gyelmeztették, ha nem mond le 
a Néppártban betöltött tisztségéről 

búcsút inthet a pedagógusi pályá-
nak. Zatykó Gyula végül elmondta: 
nem gondolta volna, hogy 22 évvel 
a kommunizmus bukása után ennyi-
re markánsan jelenik meg a félelem 
és a fenyegetettség érzése, amiért 
az általános választójoggal élve a 
helyhatósági választásokon jelölte-
ket állítanak. 

Csomortányi István szervezési 
igazgató tájékoztatása szerint visz-
szás esetek Bihar megyében is elő-
fordultak. Érdekes azonban, hogy 
egyelőre főként nem a néppárti 
jelölteket próbálták „befolyásolni” 
a Bihar megyei RMDSZ részéről, ha-
nem saját embereiket. Mindez a szö-
vetség előválasztásoknak nevezett 
sajátos jelöltállítási gyakorlatában 
csúcsosodott ki, amikor is megye-
szerte számos visszaélés történt. 
Elsősorban olyan településekről 
van szó, ahol az aktuális polgármes-
ternek esélyes ellenjelöltje akadt 
az előválasztáson. Hegyközszent-
miklóson magukat a polgármesteri 
hivatal alkalmazottainak kiadó sze-
mélyek 1000 lejes pénzbüntetéssel 
fenyegették mindazokat, akik nem 
mennek el az előválasztáson sza-
vazni. Bályokon a román és román 
ajkú roma honfi társakat is bevonták 
az RMDSZ előválasztásába a helyiek 
megbotránkozására. 

Az elmúlt rendszert idézte az a 
hűségeskü, amit minden egyes je-
löltnek CD-re kiírt hanganyagként 
kellett az RMDSZ pártközpontjába 
eljuttatnia. Több településen is ha-
sonló hűségnyilatkozatot írattak alá 
az előválasztásokon szavazó pol-
gárokkal. Csomortányi véleménye 
szerint különösen felháborító, hogy 

az egypártrendszer logikája szerinti 
esküt az „Isten engem úgy segéljen” 
fogadalommal zárták. A Néppárt 
több botrányos esetről is tud, ahol 
RMDSZ-tagok emiatt a nyilatkozat 
aláírását megtagadták. Egyes ese-
tekben az aláíróknak még csak tu-
domásuk sem volt arról, hogy mihez 
adják kézjegyüket. Törvényességi 
aggályokat vet fel, hogy a nyilatko-
zat kitöltéséhez elkérték a szavazók 
személyi igazolványát és valameny-
nyi adatot nyilvántartásba vettek. 
Továbbá tény az is, hogy az aláírt 
nyilatkozatokról nem voltak haj-
landóak másodpéldányt hagyni az 
aláíróknál. Külön gondot okozott a 
szöveg az olyan egyházi közösségek 
tagjai számára, akik vallásuk tanítása 
szerint nem tehetnek hasonló foga-
dalmakat. A jelöltállítással kapcsola-
tosan Csomortányi azt is furcsának 
találja, hogy mozgó- és állóurnás 
szavazást egyaránt alkalmaztak, pe-
dig a polgárok választási hajlandó-
ságát nagyban befolyásolja az, hogy 
el kell-e hagyniuk otthonukat vagy 
sem. Biharról is sokan panaszkodtak: 
itt minden harmadik befutó taná-
csosi helyet a helyi RMDSZ kegyelt-
jeinek tartottak fenn, függetlenül az 
előválasztás eredményétől. 

Az elhangzottak kapcsán Tőkés 
László, az Erdélyi Magyar Néppárt 
védnöke elmondta: huszonkét év-
vel ezelőtt, a kommunista párt és az 
elnyomó hatósági szervek alkalmaz-
ták azt a megfélemlítést, amit ma az 
RMDSZ. Az EMNT-elnök felháborító-
nak nevezte, hogy a totalitarizmus 
eszközeit az RMDSZ arra használja 
fel, hogy saját nemzettársait meg-
félemlítse, majd hozzáfűzte: szé-
gyenletes az is, hogy a magyarság 
értékeit önmaguk legitimizálására 
használják fel. A választások küszö-
bén az úgynevezett érdekvédelmi 
szervezet a népszámlálás eredmé-
nyeiből is kivilágló válságos hely-
zetről sikerpropagandával tereli el 
a magyarság fi gyelmét. „Nem a ha-
zugságban kell az egységet keresni. 
Pártakarat helyett népakaratra van 
szükség!” – mondotta Tőkés László.

Az Erdélyi Magyar Néppárt 

sajtóközleménye

Választások előtt
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Megvédjük a Kolozs megyei magyarokat!
Mélyen lesújtott az az emberhez 

méltatlan hang, ami tegnap a ma-
gyar nyelvű médián keresztül jutott 
el hozzám.

Máté András Levente Kolozs 
megyei RMDSZ-elnök emberségé-
ben, magyarságában sértette meg 
a Kolozs megyei magyarokat, ami-
kor akként érvelt, hogy „a tulipánra 
szükség van, mert azt az emberek 
megszokták, és többségük amúgy 
sem tud olvasni.”

Ugyan miféle arrogancia ez? Mi-
féle hang a sokat megélt magyar kö-
zösség felé? Miféle cinizmus? Miféle 
lenézése ez a magyaroknak?

Túl azon, hogy számosan például 

betegségük okán nem látnak vagy 
nem képesek az olvasásra, sértés ez 
minden magyarra nézve is. Mutatja 
azt a hatalmi gőgöt, amely mára tel-
jességgel elhomályosítja az RMDSZ 
vezetőinek szemét. Igen, vezetői-
nek. Ismerem Máté András Leven-
tét, s tudom, talán sosem mondott 
volna ilyent, ha nem ez a magatartás 
lenne megszokott az RMDSZ vezetői 
körében.

Cseppben a tenger – tartja a 
mondás. Én azonban tudom azt is, 
hogy még az RMDSZ-ben is vannak 
józan hangok, józan és tisztességes 
emberek. Olyanok, mint mi, akik 
nem le, hanem felnézünk a magyar 

közösség minden tagjára, azokra, 
akik megőrzik kultúránkat, nyelvün-
ket, közösségünket, akik nap mint 
nap dolgoznak családjaik boldogu-
lása érdekében.

Szeretném, ha tudnák, mi mind-
annyian, akik Erdélyben, a Székely-
földön vagy a Partiumban élünk tisz-
tességben, becsületben, meg fogjuk 
védeni a Kolozs megyei magyarokat 
a megaláztatástól akkor is, ha azt 
éppen az RMDSZ-től kell elszenved-
niük.

Nagyvárad, 2012. április 27.

Tőkés László

Orbán Viktor: Erős Európára van szükségünk
A felelősséget végső soron a 

nemzeti kormányok viselik az Eu-
rópai Unióban is – mondta Orbán 

Viktor hétfőn Brüsszelben, az Eu-
rópai Politikai Központ elemző mű-
hely rendezvényén. A kormányfő 
előadást tartott „Magyarország 
megújulása és az európai gazdasá-
gi felépülés” címmel, majd az eu-
rópai intézményekkel kapcsolatos 
kételyekre vonatkozó kérdésre vá-
laszolva úgy vélekedett, „kulcsfon-
tosságú a nemzeti szint az unióban 
is”. Meglátása szerint az EU mostani 
nehézségei is alapvetően a nemzeti 

kormányok kudarcaira vezethetők 
vissza. Előadásában kitért a francia-
országi elnökválasztás első forduló-
jának eredményeire is, megjegyez-
ve, hogy az Európa-ellenes erők 
– jobbról és balról – összességében 
30 százalékot értek el. Magyaror-

szágon ennél erősebb az Európa-
párti közvélemény – tette hozzá.

Magyarországnak egyértelmű-
en érdeke az uniós együttműködés 
sikere. „A történelem azt tanítja, 
hogy amikor Európa nehézségek-
kel küzd, Magyarországnak különö-
sen nehéz sikeresnek lennie. Erős 

Európára van szükségünk, aho-
gyan azt a magyar elnökség alatt 
is kinyilvánítottuk” – fogalmazott 
Orbán Viktor.

Hozzáfűzte: az elmúlt húsz év-
ben erőfeszítéseik egyik központi 
törekvése az volt, hogy az Európai 
Uniót is támogató erős jobbközép 
jöjjön létre. A kormányfő a politikai 
verseny mellett is hitet tett. Egye-
bek közt szólt arról, hogy Magyar-
ország az átalakításokat illetően 
kísérleti laboratóriumként is fel-
fogható Európa számára. Erre a ki-
jelentésére hivatkozva egy újságíró 
megkérdezte, „orbanizálni akarja-e 
Európát”. Válaszában a miniszterel-
nök felhívta a fi gyelmet arra, hogy 
az elmúlt 22 év nagy többségét 
ellenzékben töltötte, mindkét alka-
lommal demokratikus választások 
nyomán került kormányra. Ez is jelzi 
– mondta –, hogy ő teljes mérték-
ben elkötelezett a politikai verseny 
megléte mellett.

Állást foglalt amellett is, hogy a 
nemzeti politikák stabilizálása ér-
dekében, de uniós szinten is dol-
gozzanak ki új módszereket, újító 
eszközöket. Mint mondta, ebből 
a szempontból tanulmányozta 
az amerikai és a francia politikai 
rendszert, és azok számos elemét 
sikeresnek találta, közöttük a nem-
zeti konzultációt, illetve a médián 

Erős Európát!
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kívüli, közvetlen kommunikációs 
formákat.

Orbán Viktor beszélt arról is, 
hogy az uniós intézményrendsze-
ren is változtatni kell. Az alapítók 
által kitalált rendszer jól működött 
a növekedés idején, de most, a 
válság körülményei között szerin-
te már „nem kielégítő” a brüsszeli 
szerkezet és teljesítmény. Úgy vél-
te, a döntések túlságosan lassan 
születnek meg, és az uniós vezetők 
inkább követik az eseményeket, 
mint meghatározzák azok irányát.

Josef Janning, az előadást szer-
vező intézmény egyik igazgatója 
emlékeztetett arra, hogy Magyaror-
szág ma már az Európai Unió érett 
tagjának tekinthető. Méltatta a ta-
valyi első féléves magyar EU-elnök-
ség tevékenységét is.

 A kérdések rendjén a miniszter-
elnök kitért az euróövezet helyze-
tére is. Úgy vélte, hogy a pénzügyi 

unió révén nem lehet kierőltetni a 
politikai unió létrehozását. Szerinte 
a helyes sorrend ezzel ellentétes, 
vagyis a politikai unió megléte ese-
tén lehet indokolt a pénzügyi unió 
létrehozása. Az euróövezet jelenle-
gi gondjai részben erre vezethetők 
vissza – tette hozzá.

Mint mondta, Magyarország jö-
vője is az euróövezetben van, de 
ez egyelőre nem aktuális. Jelenleg 
a magyarok többsége elutasítja az 
euróhoz való csatlakozást, ebben 
a nemzetközi válságnak is jelen-
tős hatása van – fejtette ki Orbán 
Viktor. Emlékeztetett arra, hogy az 
övezet stabilitásának erősítésében 
jelentős szerepet játszik a pénzügyi 
fegyelemmel és együttműködés-
sel kapcsolatos, úgynevezett hatos 
jogszabálycsomag, amelyet ma-
gyar EU-elnökség alatt dolgozott ki 
az unió. A miniszterelnök kifejtette: 
Magyarország legfontosabb rövid 

távú törekvése, hogy az idei év vé-
gére ne legyen a hanyatló gazdasá-
gú európai országok között. Jövőre 
pedig Magyarország a legdinami-
kusabban fejlődő gazdaságok közé 
szeretne tartozni.

Szintén kérdésekre válaszolva 
Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy 
Magyarország előre kíván lépni az 
energiabeszerzési függetlenség 
irányában. Mint mondta, három 
éven belül szeretné olyan helyzet-
ben látni Magyarországot, hogy 
elmondhassa: nem függ egyetlen 
országtól sem az energiaellátás-
ban. Ezért az ország olyan energia-
útvonalak kiépítésében is érdekelt, 
amelyek Oroszországot elkerülik.

   

Brüsszel, 2012. április 24.

(MTI – http://fi desz.hu)

Beszámoló Tőkés László japán útjáról
Tőkés László európai parlamen-

ti képviselő 2012. április 28.–május 
6. között Japánban tett látogatást. 
Útját a mashikói Wagner Nándor 
Alapítvány és a budapesti Acade-
mia Humana Alapítvány szervezte. 
Japánban éppen erre az időszakra 
esik az ún. Golden Week, mely az 
ország egyik legnagyobb, közel egy 
hétig tartó, hivatalos ünnepe. Ilyen-
kor az egész ország útra kel és kirán-
dul, vagy hazatér ősei földjére. 

Mashiko, a húszezer lakosú, 
kerámiáiról híres, Tocsigi prefek-
túrához tartozó városka ezekben 
a napokban tartja a hagyományos 
tavaszi kerámiavásárát. A közterek 
megteltek látogatókkal, s alig lehe-
tett gépkocsival közlekedni. A nagy-
váradi születésű Wagner Nándor 
szobrászművész 1969-től 1997-ben 
bekövetkezett haláláig feleségé-
vel, Akiyama Chiyo asszonnyal itt 
élt és alkotott, a város főutcájától 
néhány száz méterre fekvő, festői 
környezetben. A város egyik neve-
zetessége a kivételes teremtőerővel 
kiépített Wagner Nándor Művészeti 
Galéria, mely idehaza kevéssé is-
mert, nagy művészünk gazdag ha-
gyatékát őrzi. 

Vasárnap délután Tőkés László 

itt avatta fel az alkotó Corpus Hun-

garicum elnevezésű szobrát, mely 
a magyar nemzet feltámadását jel-
képezi. A szobor gipsze 1952-ben, 
a művész budapesti műtermében 
készült, vallomása szerint: „öngyil-
kosság helyett magamnak adott 
feladatként”. A magasba feltörő 
test egyik fele élő, a másik halott je-
gyeket hordoz, és a magyarság élni 
akarását szimbolizálja. 1999-ben a 
bronzba öntött szobrot Székesfe-

hérvárott állították fel, az október 
6-i Nemzeti Gyásznapon. 

A Corpus japán avatóján megje-
lent többek között Mashiko város 
polgármestere, Ócuka Tomojuki, 
valamint Tocsigi prefektúra volt 
kormányzóhelyettese, Koszuge Mi-

curu. Az ünnepi beszédekben a két 
ország szoros kulturális kapcsolata 
mellett a testvériség érzése, vala-
mint a szenvedés mint közös em-
beri tapasztalat témája elevenedett 
meg. Kiss Sándor alapítványi elnök, 
a magyar–japán kapcsolatok fárad-
hatatlan építőjeként szólt Wagner 
Nándor szülővárosáról, valamint az 
1989-es sorsfordító temesvári ese-
ményekről. Tőkés László a két nép 
II. Világháborúban elszenvedett 
veszteségeit vetette össze, melye-

ket híven jelenít meg a háborút járt 
Wagner Nándor hatvan évvel utóbb 
felállított műve. A szintén fél évszá-
zados késéssel Nagyváradra került 
József Attila-szoborról szólva, a 
vendég az 1989-es temesvári fel-
kelés, valamint az 1956-os magyar 
forradalom között is párhuzamot 
vont, a „Corpus Christi” és a „Corpus 
Hungaricum” analógiája összefüg-
gésében hirdetve Krisztus szabadí-
tását.

Az eseménynek külön hangsúlyt 
kölcsönzött, hogy Wagner Nándor 
idén töltené be a 90. életévét, 15 
éve hunyt el, továbbá a Wagner-há-
zaspár házassági évfordulója is erre 
a napra esik. A megjelent rangos 
közönségnek a népszerű helyi „sze-
nior kórus” japán és magyar dalok-
ból álló műsort adott elő, melyre a 
vendég egy krisztusi passió-énekkel 
válaszolt.

Hétfőn délelőtt Wagner Chiyo 
asszony Mashiko város kerámia-
vásárába kalauzolta el vendégeit, 
majd a helyi néprajzi múzeumba 
látogattak el.

Tőkés László japán látogatása 
május elsején Tokióban folytató-
dik, ahol politikai találkozókra kerül 
sor.

Japánban
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A nagyváradi születésű Wagner 
Nándor örökségét felelevenítő, első 
napi ünnepélyes program nyomán 
Tőkés László EP-képviselő útja To-
kióba vezetett, ahol 2012. május 
elsején erdélyi képviselőnket Ebata 

Takako alsóházi képviselőasszony 
parlamenti hivatalában fogadta. A 
képviselőnőt 2009-ben választot-
ták meg, – egyebek mellett – a ja-
pán–EU kapcsolatoknak is cselekvő 
részese, és a kölcsönös látogatások 
szervezése is a feladatkörébe tarto-
zik. Tőkés László őszinte együttér-
zését fejezte ki az Északkelet-Japánt 
sújtotta földrengés károsultjai és az 
áldozatok hozzátartozói iránt, és 
sok sikert kívánt az újjáépítő mun-
kához. 

Ebata asszony külön köszönetet 
mondott az Európai Unió és Ma-
gyarország nyújtotta támogatásért 
a szerencsétlenség idején, továbbá 
azokról a különleges nehézségek-
ről szólt, amelyekkel jelenleg kell 
megbirkóznia országának. Kérdésé-
re válaszolva, az egykori temesvári 
lelkipásztor felidézte az 1989-es ro-
mániai eseményeket, megemlítve, 
hogy a Ceauşescu-rezsim bukását 
követően az NHK japán televízió 
volt egyike az elsőknek, amelyek 
interjút készítettek vele a történtek-
ről. A kelet-közép-európai rendszer-
változás, valamint Japán és az Unió 
országai viszonylatában sajnálattal 
állapították meg, hogy milyen sú-
lyos gondot jelent a népességfo-
gyás, a társadalom elöregedése és 
az ezzel járó szociális gondok. 

Az európai parlamenti képvise-
lő következő útja az Európai Unió 
japán külképviseletére vezetett, 
ahol Maeve Collins helyettes de-
legációvezetővel találkozott. 

Az Unió 1974-ben alakított ki 
diplomáciai kapcsolatot Japán-
nal. Az Európai Parlament japán 
kapcsolatokban illetékes Dele-
gációja 1979-ben alakult meg. Az 
Unió és a Parlament találkozóira 
váltakozó helyszínen, évenkénti 
gyakorisággal kerül sor. 

Collins asszony az európai–ja-
pán kapcsolatok kedvező alaku-
lásáról számolt be vendégének. 
Ázsiában az EU számára Japán 
kiemelkedő fontosságú partner, 
a történelmileg kialakult demok-
ratikus és alkotmányos rendsze-
re, valamint közös értékeik okán 

– mondta az írországi politikusnő. 
A kommunista Kína előretörése 
miatti japán aggodalmak, valamint 
az észak-koreai diktatúra jelentette 
biztonságpolitikai veszélyek kap-
csán Tőkés László Tibet és a kelet-

turkesztáni ujgurok tarthatatlan 
helyzetére mutatott rá, kelet-kö-
zép-európai viszonylatban pedig 
az EU emberi és kisebbségi jogok 
terén viselt felelősségét hangsú-
lyozta. Egyetértettek abban, hogy 
az Uniónak további erőfeszítéseket 
kell tennie annak érdekében, hogy 
Japánban a halálbüntetést végképp 
eltöröljék. 

A május elsejei politikai program 
következő eseménye az a munka-
ebéd volt, melyet Ryuji Yamane 

helyettes külügyminiszter adott 
Tőkés László tiszteletére. Az ebéden 
részt vettek Jiro Kodera, az európai 
ügyek külügyi hivatalának főigaz-
gatója, Maeve Collins, az EU képvi-
seletében, valamint Szerdahelyi 

István magyar és Radu Şerban 

román nagykövetek. Tőkés Lász-
ló köszöntő beszédében kiemelte, 
hogy milyen mély benyomást tett 
rá Japán hagyományőrzésre irányu-
ló törekvése, mely példás összhang-
ban áll az ország rendkívüli mértékű 
modernizációjával. 

Bemutatkozásképpen felidézte 
az 1989-es kelet- és közép-európai 
változásokat, ezen belül pedig a 
temesvári forradalmi eseménye-
ket, melyek a Ceauşescu-diktatúra 
bukásához vezettek. Arra is felhív-
ta a fi gyelmet, hogy a volt szovjet 
tömb országaiban tovább kísért a 
kommunizmus. Erre vallanak egye-

bek mellett a legutóbbi szlovákiai 
választások eredményei, valamint 
a posztkommunista erők romániai 
előretörése. Nem utolsósorban er-
délyi képviselőnk azért a támogatá-
sért is köszönetet mondott, melyet 
az 1989-es rendszerváltozás nyo-
mán nyújtott Japán Magyarország 
számára, a reformok megvalósítása 
érdekében. Ugyanakkor azokra a 
méltánytalan támadásokra is felhív-
ta a fi gyelmet, melyek az Orbán Vik-
tor vezette magyar kormányt érik, a 
kommunizmus visszahúzó öröksé-
gének a felszámolásáért vívott küz-
delmében. 

Ryuji Yamane – elmondása sze-
rint – több ízben járt Afrika, Közép- 
és Dél-Amerika, valamint a Közel-
Kelet térségében és ennek rendjén 
a kisebbségi ügyek terén széleskörű 
tapasztalatokra tett szert. A kis lé-
lekszámú kisebbségek autonómiá-
ját nem támogató, pragmatikus vé-
leményének hangot adva kérdezett 
rá az Unió kisebbségi politikájára. 
Válaszában Tőkés László elmondta, 
hogy sajnos az EU ezen a téren nem 
mutat kellő érzékenységet. Annak 
ellenére, hogy az EU 500 milliónyi 
polgára közül minden hetedik vala-
mely etnikai közösséghez tartozik, 
Európában változatlanul csak az 
egyéni emberi jogokat ismerik el, a 
kisebbségi kollektív jogokról pedig 
hallani sem akarnak. Emiatt nem le-
het megnyugtató megoldást találni 
– példának okáért – a határon túli 
magyarok vagy románok ügyében 
– jelentette ki EP-képviselőnk.

Az EU halálbüntetéssel kapcso-
latos bírálataira reagálva, Yamane 

Japánban
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helyettes külügyminiszter abba a 
sajátos megvilágításba helyezte a 
japán igazságszolgáltatás gyakorla-
tát, miszerint végrehajtható halálos 
ítéletet csakis teljesen bizonyított 
esetekben, a bűntettüket beismerő 
elítéltek vagy az önszántukból ha-
lálbüntetést kérő vádlottak kaphat-
nak. A japán állásponttal szemben 
Tőkés László a mózesi törvényeken 
és a krisztusi szereteten alapuló ke-
resztény lelkiismeretre hivatkozott, 
mely feltétel nélkül visszautasít bár-
miféle emberölést.  

Tőkés László programja 2012. 
május 2-án a japán főváros Nakano 

kerületében folytatódott, ahol Dai-

suke Tanaka polgármester meghí-
vására a helybéli Filozófi ai Parkban 
tett látogatást. A rendhagyó létesít-
mény alapítója Inoue Enryo japán 
fi lozófus volt (1903), aki egész életét 
és munkásságát a keleti és a nyugati 
fi lozófi ai gondolkodás szintézisére 
szentelte. Egzotikus parkjában ek-
képpen kaptak helyet Buddha és 
Konfúciusz, valamint Szókratész és 
Kant, és ugyanezen vallástörténe-
ti és szellemfi lozófi ai felfogásnak 
megfelelően került ide Wagner 
Nándor Filozófi ai kert elnevezésű 
szoborcsoportja, melynek másával, 
illetve nagy alakjaival – köztük Áb-
rahámmal, Jézussal és Buddhával, 
továbbá Mahatma Gandhival és Asz-
sziszi Szent Ferenccel – a budapesti 
Gellért-hegyen is találkozhatunk. A 
nagyváradi születésű jeles szobrász 
alkotását a két ország közötti diplo-
máciai kapcsolatok felvételének ket-
tős jubileuma (1869, 1959) alkalmá-
ból megrendezett Magyar–Japán 
Emlékév keretében, 2009-ben avat-
ták fel, hogy a művész eredeti szán-
déka szerint „ez a mű egymás jobb 
megértését szolgálja a világban”. 

A Wagner Nándor művészeti 
hagyatékának továbbadásával fog-
lalkozó japán és magyarországi ala-
pítványok képviselőinek – köztük 
Chiyo Wagner asszony és Kiss Sán-
dor alapítványi elnök – részvételével 
zajló, jelképes erejű tisztelgés után a 
vendégeket Nakano városrész ön-
kormányzatának vezetői fogadták a 
városházán. A magyarországi, romá-
niai és japán viszonyokról, a társa-
dalmaikat próbára tevő gazdasági, 
szociális, erkölcsi válságról, a ma-
gyar–japán kapcsolatokról, valamint 
a közös japán és európai értékekről 
folytatott elmélyült beszélgetés jól 

szolgálta egymás kölcsönös meg-
ismerését és megértését, a távoli 
országaink közötti hídépítést – ál-
lapította meg Tőkés László, erdélyi 
látogatásra híva meg vendéglátóit. 

Erdélyi EP-képviselőnk utolsó 
politikai találkozójára a japán kül-
ügyminisztériumban került sor, ahol 
Jiro Kodera európai ügyekben ille-
tékes főigazgatóval folytatott meg-
beszélést. A főigazgató a Japán–EU 
kapcsolatok jelenlegi állásáról nyúj-
tott időszerű tájékoztatást, külön 
hangsúlyt fektetve az idén ősszel 
sorra kerülő, újabb japán–EU csúcs-
találkozó előkészítésére, ezen belül 
is pedig az európai részről akadá-
lyokba ütköző Gazdasági Partneri 

Egyezményre. 
A továbbiakban a magyar–japán 

és a román–japán kapcsolatok kér-
dése vetődött fel. Tőkés László elis-
merését fejezte ki Japán Visegrádi 

Négyekhez (V4) fűződő kapcsola-
tainak a fejlődése iránt. Romániai 
vonatkozásban Jiro Kodera a ví-

zummentesség végleges megíté-
lésének az akadályairól számolt be. 
Hogyha ezen a téren a román fél 
javulást tud felmutatni, valamint a 
schengeni rendszerbe is felvételt 
nyer, akkor végképp elhárul az aka-
dálya annak, hogy az EU többi tag-
országához hasonlóan Románia is 
megszerezze a vízummentességet 
– mondotta a főigazgató. 

Délután Tőkés László Radu 

Şerban román nagykövetnél tett 
tisztelgő látogatást. A nagykövet 
elismeréssel szólt az előző napi 
munkaebéden folytatott megbeszé-
lésről, a magyar, a román és japán 
kapcsolatok viszonylatában. Este 
Szerdahelyi István, Magyarország 
tokiói nagykövete adott díszva-
csorát Erdély európai képviselője 
tiszteletére, melynek meghívottai 
zömmel a japán akadémiai élet hun-
garológiával foglalkozó – magyarul 
is beszélő – jeles képviselői voltak. A 
nagykövet az egykori temesvári lel-
kipásztort köszöntötte első, Japán-
ba vezető útja alkalmából, és az er-
délyi magyarságról, valamint a szűk 
körű, de igen intenzív japán-magyar 
kapcsolatokról szólt pohárköszön-
tőjében. Válaszában Tőkés László 
– egyebek mellett – elismeréssel 
szólt arról a „japán modellről”, mely 
meglátása szerint harmonikus mó-
don ötvözi a hagyományt és a ha-

ladást. Köszönetet mondva a japán 

tudós személyiségek magyarságunk 
ügyében végzett szolgálatáért, őket 
is Erdélybe, illetve Nagyváradra hív-
ta meg látogatóba.  

Egyhetes japán útjának második 
felében Tőkés László EP-képviselő 
a távol-keleti ország több neve-
zetes helyszínére látogatott el, és 
történelmével, kultúrájával, vallási 
múltjával és „szent helyeivel” ismer-
kedett.

A hirosimai atombomba-emlék-
múzeum örök mementóként fejez 
ki élő tiltakozást valamennyi, hábo-
rúban elkövetett embertelenség és 
tömeggyilkosság ellen. Ezen túlme-
nően és a fukusimai atomerőmű-
szerencsétlenséggel együttesen, a 
hirosimai – és a nagaszaki – atom-
támadás sokkoló fi gyelmeztetést 
jelentenek az atomkor beláthatat-
lan veszélyeire. A Béke Emlékmú-

zeumon végigkalauzoló Masuda 

Noriyuki igazgatóhelyettes ebből 
kiindulva kérte erdélyi képviselőn-
ket, hogy Hirosima békeüzenetét 
közvetítse az Európai Parlamentbe.

Példamutató, amiképpen a japán 
történelmi emlékezet intézményes 
módon gondoskodik Hirosima em-
lékének ébrentartásáról, mely Au-
schwitzcal együtt – minden bizony-
nyal – a XX. századi világtörténelem 
két „legbeszédesebb” emlékhelyé-
nek számít.

Szívderítőbb helyszínek követ-
keztek ezután, melyek a nagy múltú 
szigetország vallástörténeti sokszí-
nűségéről tanúskodtak. Japán ba-
rátaik eligazításával Tőkés László és 
útitársai látogatást tettek Miyajima 
szigetén, az ottani sintó szentély-
nél, valamint a régi főváros, Kyoto 
császári palotájánál és buddhista 
„templomvárosában”.

A japán–európai, japán–magyar 
és –román kapcsolatok építésére 
szolgáló látogatási út ebben a tá-
voli országban és idegen politikai 
közegben erdélyi magyarságunk 
ügyének a népszerűsítését is célul 
tűzte ki. 

Május 5-én este, a Wagner Nán-
dor Alapítvány és az Academia 
Humana Alapítvány tagjainak kö-
zösségében zárult a mozgalmas lá-
togatási hét, azzal a megegyezéssel, 
hogy mind japán, mind hazai irány-
ba tovább fogják építeni a kapcso-
latokat.

Nagyvárad, 2012. május 7.

Japánban
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Dióhéjban az Európai Parlament májusi üléseiről
A regionális repterek támogatása a helyi gazdaságra is ösztönzőleg hat

Az EU légügyi politikájának kiemelten fi gyelnie kell a regionális repterek igényeire – áll az EP május 10-én 
elfogadott állásfoglalásában. Ezek a repterek ugyanis elősegíthetik egy-egy régió fejlődését, a transzeurópai 
közlekedési hálózatba (TEN-T) történő bevonásukkal pedig csökkenthető a forgalmas légi központok zsúfolt-
sága. A regionális reptereknek különösen azokban a régiókban van fontos gazdasági és társadalmi szerepük, 
ahol más közlekedési eszközök nem elérhetők. A repterek új vállalkozásokat vonzanak, és lehetőséget kínál-
nak a helyi turizmus és a teherszállítás számára is.

Tovább csökkennek a roaming-díjak

2012 júliusától tovább csökkennek a külföldi mobilhasználat (roaming) díjai, a telefonálás és a szöveges 
üzenetek küldése mellett pedig a mobil adatforgalom esetében is uniós rendelet szabályozza a felszámolható 
díjak felső határát. Minden letöltött megabájt után legfeljebb 70 eurócentet számolhatnak fel a szolgáltatók. 
2013 júliusától a felső határ 45 cent, 2014 júliusától pedig 20 cent lesz. A mobil adatszolgáltatás díjainak le-
szorítását kifejezetten szorgalmazta az EP. Jelenleg ugyanis nincs maximalizálva, hogy mennyit kérhetnek a 
szolgáltatók ezért.

Tartsák tiszteletben az emberi jogokat!

A május 9-10-i brüsszeli plenáris ülést megnyitó beszédében Martin Schulz, az Európai Parlament elnöke 
elítélte, hogy egyre több emberi jogi aktivistát félemlítenek meg Bahreinben és Egyiptomban. Bahreinben az 
elmúlt napokban egyre nagyobb nyomás alá helyezik az emberi jogi aktivistákat, ezért az EP elnöke arra emlé-
keztette az ország vezetését, hogy a Bahrein által is ratifi kált nemzetközi szerződésekkel összhangban tartsák 
tiszteletben az emberi jogokat, és az összes politikai erő bevonásával kezdődjön politikai párbeszéd.

Több mint egy évvel a Mubarak-rezsim bukását követően, Egyiptomban továbbra is megfélemlítenek és 
inzultálnak emberi jogi aktivistákat, újságírókat, bloggereket és írókat. A Szaharov-díjas Aszma Mahfuz tár-
gyalása csak egy példa volt a sok közül – mondta Schulz.

A „Europe on the Ground” az Európai Ifj úsági Károly-díj nyertese 2012-ben

A „Europe on the Ground” görög ifj úsági médiaprojekt kapta az Európai Ifj úsági Károly-díjat a május 15-i 
aacheni díjátadó ünnepségen. A második díjat a „Europe meets school” elnevezésű Erasmus csereprogram 
(Cseh Köztársaság), a harmadik helyezést pedig a magyar „Cycle me home” című dokumentumfi lm nyerte el. 
Az Európai Ifj úsági Károly-díj azokat a fi atalokat célozza meg, akik olyan európai szintű projektekben vesznek 
részt, amelyek elősegítik egymás kölcsönös megértését Európában. Az első helyezettnek járó díjat Martin 
Schulz, az Európai Parlament elnöke, a másodikat Hans-Gert Pöttering, az Európai Parlament korábbi elnöke, 
a harmadik helyezést pedig Marcel Philip, Aachen polgármestere adta át.

 A „Cycle me home” projekt egy Madridban tanuló egyetemista ötlete alapján született, aki 2011 nyarán 
tanulmányai befejeztével úgy döntött, hogy biciklivel tér haza Budapestre, és Európán keresztül vezető útját 
videón is megörökíti. Visszaútján többen csatlakoztak hozzá,  az átélt kalandokból egy road-movie jellegű fi lm 
született. A szervezők egy interaktív weboldalt szeretnének létrehozni, amely segítségével minden érdeklődő 
bekapcsolódhat a programba. Remélik, hogy a projekt egy egyszerű fi lmből ifj úsági mozgalommá növi ki 
magát. 

A három nyertes pályázatot 5000, 3000, valamint 2000 eurós díjjal jutalmazzák. A győztesek meghívást 
kapnak az Európai Parlamentbe is az elkövetkező hónapokban.

Az erőforrások hatékony kihasználása segíthet fellendíteni a gazdaságot

Az erőforrások lehető leghatékonyabb felhasználása versenyképesebbé teheti az EU gazdaságát, miköz-
ben a környezetet is kímélné, áll abban az állásfoglalásban, amelyet május 24-én szavazott meg az EP. 

Az EP szerint a hulladékokból minden értékes anyagot újból fel kellene használni az égetés vagy a hulla-
déktelepeken történő elhelyezés helyett. 

Az EP arra kéri az Európai Bizottságot, hogy 2014 végéig tegyen javaslatot arra, hogy miként lehetne fo-
kozatosan megszüntetni a hulladéklerakást. Az Európai Bizottságnak emellett felül kell vizsgálnia a 2020-ra 
meghatározott újrafeldolgozási célkitűzéseket és gondoskodnia kell arról, hogy az évtized végére tilos legyen 
az újrahasznosítható vagy komposztálható hulladék elégetése.

Az EP elfogadta a pénzügyi tranzakciós adó bevezetésének tervét

A tervezett pénzügyi tranzakciós adó alanyainak körét úgy kell bővíteni, hogy a pénzügyi termékekkel ke-
reskedőknek ne érje meg kibújni alóla, áll abban a jelentésben, amelyet szerdán fogadott el az EP. A parlamen-
ti vélemény szerint a tranzakciós adó tervét akkor sem szabad feladni, ha nem minden tagállam dönt mellette.
Az EP szerint megfelelő az Európai Bizottság által javasolt adókulcs. Ez 0,1% a részvények és kötvények és 
0,01% a származtatott termékek esetén. Az adó a nyugdíjalapok kezelői által végrehajtott tranzakciókra nem 
vonatkozna. A parlamenti jelentést az EP 487 igen, 152 nem és 46 tartózkodó szavazattal fogadta el.

Hírmozaik
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A Tibet ügyével foglalkozó nem-
zetközi kongresszust 1994-ben hoz-
ták létre és rendezték meg – első 
ízben – az indiai Delhiben, 25 ország 
69 parlamenti képviselőjének rész-
vételével. A mostani, sorrendben 6. 
kongresszuson, 2012. április 27–29. 
között, a kanadai Ottawában Tőkés 

László európai parlamenti képvise-
lő részéről Ferenczy Zsuzsa asszisz-
tensnő vett részt a jeles rendezvé-
nyen, melynek házigazdája ezúttal 
a kanadai parlament volt, társszer-
vezői pedig a Tibetet Támogató 
Parlamenti Képviselők Nemzetközi 
Szervezete, a száműzött tibeti kor-
mány, valamint a Nemzetközi Kam-
pány Tibetért emberi jogi szervezet. 
Az esemény fő célja a jelenlegi tibeti 
fejlemények és kihívások felülvizs-
gálata, valamint egy, a tibeti prob-
lémák kezelését előremozdító par-
lamenti kezdeményezésen alapuló 
terv kidolgozása volt. A kongresszus 
egy, az eddiginél is hatékonyabb 
nemzetközi támogatási stratégia 
elkészítésére törekedett, melynek 
egyik fő célja a kínai vezetés és a Da-

lai Láma, illetve képviselői közötti 
párbeszéd elősegítése.

Fontos megjegyezni, hogy ez az 
esemény az egyik legjelentősebb, 
Tibetet érintő nemzetközi fellépés-
nek számít, amióta Őszentsége, a 
Dalai Láma bejelentette, hogy le-
mond politikai szerepköréről, 2011-
től átengedve ezt az erre hivatott és 
választott politikusoknak. A tibetiek 

2009 óta tartó tragikus önfeláldo-
zása, illetve a kínai kormányzást 
érintő közelgő változások egyaránt 
rányomták bélyegüket a kongresz-
szusra.

A rendezvényen a nemzeti parla-
ment és az Európai Parlament kép-
viselői, a Központi Tibeti Adminiszt-
ráció és a száműzött tibeti kormány 
tagjai, valamint Ázsia-szakértők, 
a civil társadalom és emberi jogi 
szervezetek képviselői, illetve kör-
nyezetvédelmi szakemberek vettek 
részt. A felszólalók egyöntetű vé-
leménye szerint létszükség a tibeti 
néppel való szolidaritás kifejezése, 
Kínával szembeni erőszakmentes 
küzdelmükben. A tibeti ügy iránt 
tanúsított szolidaritást túlhaladva, a 
résztvevők ugyanolyan mértékben 
felkarolták minden olyan Kínában 
élő népcsoport ügyét, mely hasonló 
elnyomásban és alapvető jogainak 
eltiprásában részesül.

Sharon Hom, a Human Rights in 
China (HRIC) emberi jogi szervezet 
főigazgatója kihangsúlyozta, hogy 
a tibetiek és a han kínaiak sorsa ösz-
szefonódik, hiszen mindkét népcso-
port mindennapos jogsérelmeket 
szenved el. A kínai kommunista párt 
viszont egy hivatalosan is megosztó 
propagandát folytat. Az elmúlt há-
rom évtizedben dinamikus gazdasá-
gi reformokat hajtott végre, amelyek 
rendkívüli gazdasági növekedést 
eredményeztek, azonban fi gyelmen 
kívül hagyta azon szükséges politi-

kai reformokat, amelyek garantálták 
volna az állampolgároknak a szabad 
joggyakorlást. A küldöttek egyönte-
tűen egyetértettek abban, hogy el-
engedhetetlen az egypártrendszer 
széles körű reformja, hiszen itt ke-
resendők a jogállamiság hiányossá-
gainak és a korrupciónak a gyökerei. 
A problémák békés rendezése érde-
kében – a nemzetközi szolidaritáson 
túlmutatóan – új és kreatív stratégi-
ák kidolgozása is szükséges a tibeti 
és kínai civil társadalom részéről. Eb-
ben a folyamatban kulcsfontosságú 
az internet szerepe a gyorsan fejlő-
dő technológia és a kommunikációs 
eszközök korszakában, emelte ki az 
előadó.

A gondolatot tovább vezetve 
Jayadeva Ranade indiai légierő-
szakértő (Centre for Air Studies, New 
Delhi) rámutatott arra, hogy a Kíná-
ban észlelhető növekvő társadalmi 
feszültség, beleértve Tibetet is, azt 
a tényt tükrözi, hogy az emberek 
körében valóban egyre nagyobb 
az elégedetlenség. Ez annak a jele, 
hogy a polgárok egyre kevésbé bíz-
nak a kormányban. Mégis, mint egy 
feltörekvő új hatalom, a Kínai Kom-
munista Párt (KKP) továbbra is arra 
törekszik, hogy az élet minden terü-
letét az ellenőrzése alá vonja. 

Carl Gershman, az amerikai Na-
tional Endowment for Democra-
cy alapítvány elnöke úgyszintén a 
növekvő társadalmi nyugtalanság, 
valamint Kína nagyhatalmi törekvé-
seire jellemző korrupcióra hívta fel 
a hallgatóság fi gyelmét. Gershman 
szemléltette, hogy a KKP politikai 
ellenőrzése hanyatlóban van, a mai 
Kínát pedig egy jelentős, a pluraliz-
mus irányába való egyre erősödő ér-
deklődés jellemzi; az egyéni öntudat 
feltörekvőben van. 

Penpa Tsering, a száműzött tibe-
ti kormány szóvivője elismerését fe-
jezte ki Kanadának Tibet folyamatos 
támogatásáért. A Dalai Láma dönté-
sét illetően Tsering kihangsúlyozta, 
hogy egy száműzetésben élő válasz-
tott vezetőnek való hatalomátadás a 
Tibet jövőjét érintő döntéshozatalt 
szilárdan a tibetiek kezébe helyezi. 

Őszentsége, a 14. Dalai Láma 
beszédében úgyszintén kifejezte 
elismerését Tibet globális szintű tá-

Parlamenti Képviselők Világkongresszusa Tibetről

Tibet
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mogatásáért. Felszólalásában két 
kérdésre összpontosított: a tibeti 
környezetre és a tibeti kultúrára. 
Szót emelt továbbá a tibeti kultu-
rális örökség, illetve a buddhista 
hagyomány egyedi történelmi és 
civilizációs szerepéről, mint a béke, 
szenvedély és erőszakmentesség 
hagyományáról. Az erőszak elkerül-
hető a megfelelő oktatás, valamint 
szilárd alapokon nyugvó család és a 
társadalom kialakítása révén. 

Dr. Lobsang Sangay, a Tibeti 
Központi Hivatal (Tibetan Central 
Administration) miniszterelnöke a 
tibeti emigráns közösség demokra-
tikus folyamatairól szólt. Minekutá-
na a Dalai Láma átadta a politikai 
vezetést, illetve átruházta a politikai 
autoritást, a Központi Hivatal vált a 
tibetiek legitim képviseletévé. Kifej-
tette: feleslegesnek véli Kína azon 
reményét, hogy Őszentsége halála 
után a tibeti szabadsági mozgalom 
kihal. 

Charles Burton, a kanadai Brock 
Egyetem Politikatudományi Tan-
székének professzora aggodalmát 
fejezte ki Tibet érzékeny ökológiájá-
nak hanyatlását illetően, ami a Kína 
által szorgalmazott, nem fenntart-
ható bányászati technológiáknak és 
az önérdekű kiaknázásnak köszön-
hető.

A kínai vezetést érintő közelgő 
változásokat illetően Lodi Gyalt-

sen Gyari, Őszentsége különleges 
megbízottja megosztotta az elmúlt 
évtizedek tapasztalatait a kínai féllel 
folytatott párbeszédről. A kudarcok 
ellenére a tibeti vezetés továbbra 
is kitart a párbeszéd, mint egyetlen 
békés megoldás lehetősége mellett. 
Gyaltsen megismételte a tibeti veze-
tés azon felhívását, miszerint szük-
ség van egy, a tibeti ügyekért felelős 
különleges képviselőre („EU Special 
Representative”) az EU részéről, aki-
nek elsődleges feladata a támogatás 
és a remény üzenetének közvetítése 
lenne a tibetiek számára.

Jing Huang, a Centre on Asia and 
Globalization szervezet professzora 
és igazgatója, valamint Lee Kuan 

Yew, a School of Public Policy (Nati-
onal University of Singapore) egye-
tem professzora kifejtették, hogy a 
kínai kormányzattal folytatott pár-
beszédek nem vezettek semmilyen 
eredményhez. 

Dr. Brahma Chellaney, az indiai 
Strategic Studies at the Centre for 
Policy Research professzora emlé-
keztetett arra, hogy Kína fontos dön-
tés előtt áll: jövőjét nem a gazdaság, 
hanem a politika határozza meg. Az 
elnyomás és az emberi jogok meg-
sértése gyakran észrevétlenül zajlik 

Kínában. „Amikor Tibet jövőjéről 
beszélünk, akkor tulajdonképpen 
egész Ázsia jövője kerül górcső alá” 
– emelte ki.

A háromnapos kongresszuson 
részt vevő küldöttek egy, a nemzeti 
parlamentek elé terjesztendő nyilat-
kozatot tettek közzé. A dokumen-
tum megerősítette a küldöttek azon 
szilárd meggyőződését, miszerint a 
tibeti kérdés csakis őszinte és építő 
jellegű párbeszéd révén kezelhető a 
kínai kormány és Őszentsége, a Dalai 
Láma vagy képviselői között. A nyi-
latkozat külön kiemelte a kínai nép 
körében egyre népszerűbb demok-
ráciaigényt, illetve a „középutat” 
szorgalmazó elképzelés elismerését 
és támogatását a kínai vezetés kör-
ében. Az okiratban az emberi jogok 
súlyos megsértésének folytatása, il-
letve a kínai kormánypolitikák ellen 
tiltakozó önáldozati esetek iránti 
aggodalom is kifejezésre került. A 
küldöttek a tibeti nép valódi auto-
nómiára vonatkozó elvrendszerét is 
támogatták, arra kérve a kínai kor-
mányt, hogy Tibetben vessen véget 
az elnyomásnak, illetve folytassa a 
párbeszédet Őszentsége küldöttei-
vel, illetve szorgalmazzák a konfl ik-
tus békés rendezését.

Brüsszel, 2012. május 14.

A kormánybuktatáshoz elegendő 
képviselő támogatását gyűjtötte ösz-
sze ma (április 27-én – szerk. megj.) 
a parlamentben az ellenzék a bizal-
matlansági indítvány szavazása so-
rán. A Marosvásárhelyi Orvosi és 

Gyógyszerészeti Egyetem magyar 
tagozata csak ürügy volt – az ellen-
zéki pártszövetség emellett a köz-
pénzek kormánypárti polgármeste-
reknek való leosztását, a kétes priva-
tizációs döntéseket és a nyugdíjakat 
sújtó illetékeket is számonkérte a 
kormányon, ezúttal eredményesen.

Megbukott tehát a különben 
jobb sorsra érdemes Răzvan Mihai 

Ungureanu miniszterelnök által ve-
zetett kormány, megbukott Markó 

Béla miniszterelnök-helyettes és Ke-

lemen Hunor miniszter, az RMDSZ 
elnöke is és személyükben jelképe-
sen megbukott az RMDSZ, valamint 
az általa immár másfél évtizede gya-
korolt hatalom-orientált kamarilla-

politika, amely egyre inkább csak a 
pozíciókról, a miniszteri és államtit-
kári bársonyszékekről szólt és egyre 
kevésbé a magyar közösség érdekei-
ről és megoldatlan dolgairól. (...)

Ismételten kijelentjük: a kor-
mányválság és az önkormányzati 
választások idején elengedhetetlen-
nek tartjuk az erdélyi magyar poli-
tikai szervezetek közötti párbeszé-
det és együttműködést. Az RMDSZ 
vezetői – mint ahogyan tették azt 
tegnap  (április 26-án – szerk. megj.) 
Kolozsváron is, amikor elzárkóztak 
a választási együttműködéstől – fo-
lyamatosan elütik a társadalmi béke 
és az erdélyi magyar ügy érdekében 
történő közös fellépés iránt sóvárgó 
közösség kinyújtott kezét. Az Erdélyi 
Magyar Néppárt, mint ahogy eddig 
már többször is megtette, a segítő 
kezet ezúton ismét kinyújtja feléjük, 
és kész az együttműködésre. Feltéte-
lünk csupán annyi, hogy a népnyúzó 

megszorítások és csődbe vezető po-
litika után most végre ne a miniszteri 
autókra, a bukaresti pozíciókra és 
saját fi zetésükre fi gyeljenek, hanem 
elsődleges szempontjuk az erdélyi 
magyarság érdeke legyen.

Várjuk a pozitív választ és az egy-
értelmű kiállást. Hiszen annál az er-
délyi magyarság, de még az RMDSZ 
derékhada is többet érdemel, mint-
hogy néhány hataloméhes és gátlás-
talan vezetője miatt a közösség par-
lamenti képviseletet jelenleg ellátó 
szervezete a román politika szemét-
dombjára kerüljön.

Mert mi hiszünk a tisztakezű, ki-
számítható új politikában, hiszünk 
az új egységben.

Hiszünk Erdélyben!
Az Erdélyi Magyar Néppárt

Országos Elnöksége nevében,

Toró T. Tibor

 

Kolozsvár, 2012. április 27.

Bukott a kormány, bukott az RMDSZ

Belpolitikai válság
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Április 28-május 6. 

● Japán közéleti szolgálati út
Tőkés László európai parlamenti képviselő 2012. 

április 28.–május 6. között Japánban tett látogatást. 
Útját a Wagner Chiyo vezette japán Wagner Nán-

dor Alapítvány és a budapesti Academia Humana 

Alapítvány, illetve annak elnöke, Kiss Sándor szer-
vezte. A Wagner Nándor nagyváradi születésű szob-
rászművész emlékét idéző, továbbá a japán–euró-
pai, japán–magyar és –román kapcsolatok építésére 
szolgáló látogatókörút elején Tőkés László Mashiko 

városában a neves szobrász Corpus Hungaricum 
elnevezésű szobrát avatta fel. Tokióban politikai ta-
lálkozókra került sor, majd az egyhetes út második fe-
lében Tőkés László EP-képviselő a távol-keleti ország 
több nevezetes helyszínére látogatott el (Hirosima, 
Kyoto), és történelmével, kultúrájával, vallási múltjá-
val valamint „szent helyeivel” ismerkedett.   

Május 8-10.

● Brüsszel
Európai parlamenti munkahét

Május 12.

● Kolozsvár, Farkas-utcai református templom
Johannita Lovagi Nap

Május 14. 

● Budapest
Találkozó Szili Katalin országgyűlési képviselővel, 
a parlamenti Autonómia-bizottság társelnökével
Balogh Zoltán miniszter tisztségbe iktatása

Május 15–16.

● Brüsszel
Európai parlamenti munkahét

Május 16.  
● Nagyvárad, Szigligeti Színház
Az Erdélyi Magyar Néppárt országos kampánynyi-

tó ünnepsége
A nagyváradi Szigligeti Színházban, ünnepélyes 

keretek között tartotta meg partiumi kampányindí-
tóját az Erdélyi Magyar Néppárt. A Bihar megyei és 
a nagyváradi jelöltek seregszemléjének is tekinthető 
rendezvény legfőbb üzenete: új egységre van szük-
ség. A zsúfolásig megtelt színházteremben ünnepi 
beszédet mondottak: Tőkés László EP-képviselő, az 
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke, a Néppárt 
védnöke, Répás Zsuzsanna, a Közigazgatási és Iga-
zságügyi Minisztérium nemzetpolitikáért felelős he-
lyettes államtitkára, Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar 
Néppárt elnöke, valamint Zatykó Gyula régióelnök, 
a Néppárt nagyváradi polgármester-jelöltje. A beszé-

deket követően Varga Miklós népszerű rockénekes, 
illetve a tízéves fennállását idén ünneplő Transylma-

nia együttes lépett a színpadra. 

Május 17. 
● Nagyvárad
Sajtóértekezlet Surján László EP-alelnökkel
A Partiumi Keresztény Egyetem keretében 

működő Janus Pannonius Szakkollégium meg-
hívására Nagyváradra látogatott Surján László 
kereszténydemokrata politikus, a néhai Antall Jó-

zsef miniszterelnök vezette kormány volt népjóléti 
minisztere, aki idén januárban, az ötéves törvény-
hozási ciklus felénél Tőkés László erdélyi képvise-
lőnktől vette át az Európai Parlament alelnöki tiszt-
ségét. Az EP-alelnököt az egyetem elnöksége, va-
lamint az Erdélyi Magyar Néppárt partiumi vezetői 
fogadták. A délelőtt folyamán egy sajtótájékoztató 
keretében számolt be az újságíróknak a nevéhez 
fűződő Charta XXI elnevezésű mozgalomról, majd 
ezt követően egyetemi hallgatók számára tartott 
előadást.  

Május 18. 

● Zilah
Választási korteslátogatás

Május 21–24.

● Strasbourg
Európai parlamenti munkahét

Május 25.

● Nagyvárad
Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA) regionális  

irodájának avatója
Kolozsvárt követően a Magyar Nemzeti Külgaz-

dasági Hivatal és a Magyar Kereskedelmi és Iparka-
mara által létrehozott Kárpát Régió Üzletfejlesztési 
Irodahálózat második romániai irodáját nyitották 
meg Nagyváradon. A belvárosi Nagyvárad plázá-
ban helyet kapott iroda ünnepélyes megnyitóján 
Kiss Ervin, a Kárpátia Magyar–Román Kereske-
delmi és Iparkamara elnöke, Szatmáry Kristóf, a 
magyar Nemzetgazdasági Minisztérium gazda-
ságszabályozásért felelős államtitkára és Kerekes 

György, a Nemzeti Külgazdasági Hivatal elnök-
helyettese vágta át a piros-fehér-zöld szalagot. Az 
avatót megelőző minikonferencián, a Continental 
Szállóban – többekkel együtt – alkalmi előadást tar-
tott Tőkés László EP-képviselő, az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács elnöke.

● Cigánynap – Balog Zoltán miniszter látogatása
A magyarokéhoz képest szinte irigylésre méltó a 

romák ügye, hiszen az európai üggyé vált az utóbbi 

Tőkés László májusi eseménynaptára

Eseménynaptár
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időben - jelentette ki Nagyváradon Tőkés László, 
az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke, 
európai parlamenti képviselő annak alkalmából, 
hogy a Királyhágómelléki Református Egyházkerü-
let (KRE) cigánymissziós központjának tízedik szü-
letésnapjára a városba látogatott Balog Zoltán, az 
Emberi Erőforrások Minisztériumának újan kineve-
zett vezetője. A református lelkipásztorból lett mi-
nisztert először a Várad-Velence negyedbeli Ioan 

Slavici Általános Iskolában fogadták, majd Tőkés 
Lászlóval, a KRE korábbi püspökével tartott közös 
sajtótájékoztatót.

A délutáni órákban az erdélyi európai parlamen-
ti képviselő választási korteskörútjának első Bihar 
megyei helyszínére, Diószegre látogatott, ahol Ba-
log Zoltán miniszterrel, Nagy József Barnával, az 
EMNT partiumi régióelnökével, illetve a Néppárt 
diószegi polgármesterjelöltjével, Loló Tiborral 
a Szigetként emlegetett romatelepet kereste fel. 
A találkozót követően a politikusok átvonultak a 
termelőszövetkezet épületének gyűléstermébe, 
ahol lakossági fórumot tartottak. A fórumon Tőkés 
László és Balog Zoltán egyaránt beszámolt az egy-
begyűlteknek a romatelepen tapasztaltakról. A tar-
talmas nap utolsó programpontjaként a Néppárt 
védnöke Török Sándorral, az EMNT Bihar megyei 
elnökével együtt Monospetribe utazott, ahol Cso-

mortányi István partiumi szervezési igazgató mo-
derálásával közösségi találkozóra került sor. 

Május 26.

● Dobra, Választási fórum
● Bogdánd , Választási fórum
● Szilágyszér, Választási korteslátogatás
● Lele, Választási fórum
● Körösfő, Választási fórum
Tőkés László korteskörútja Szatmár megyében, 

a borairól méltán nevezetes Dobrán kezdődött és 
a történelmi Szilágysághoz tartozó Tövishát tele-
pülésein (Bogdánd, Lele) folytatódott. A helyi nép-
párti jelöltek arról tájékoztatták védnöküket, hogy 
bár alig kezdődött el a kampány, máris sok táma-
dás érte őket a vetélytársak részéről. Támogatóikat 
megfélemlítették, és az emberek nem mernek han-
got adni elégedetlenségüknek. Tőkés László arra 
bíztatta a közösségi találkozók résztvevőit, hogy 
ne féljenek a jelenlegi hatalom nyomásától, ne en-
gedjenek a provokációknak, hanem vállalják saját 
meggyőződésüket.

Május 27., Pünkösdvasárnap

● Torockószentgyörgy,  Korteslátogatás. Válasz-
tási fórum

● Torockó , Szabadtéri választási fórum
● Várfalva, Korteslátogatás. Választási fórum
Az EMNT-elnök körútjának következő állomása 

Közép-Erdélyben, a Székelykő hármas csúcsa alatt 
elterülő Torockón volt. Torockószentgyörgyön a 

Néppárt helyi képviselőivel közösen részt vett az 
unitárius templomban tartott pünkösdi istentisz-
teleten. 

Május 28., Pünkösdhétfő

● Szék, Ünnepi istentisztelet, Választási fórum
● Nagybánya , Korteslátogatás
● Felsőbánya, Választási korteslátogatás
● Szamosardó, Választási fórum
● Koltó, Választási fórum
● Nagybánya, Választási fórum
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület 

volt püspöke közép-erdélyi kampánykörútjának 
utolsó helyszínén, Széken igét hirdetett a helyi re-
formátus templomban, majd kampánybeszédet 
mondott a kultúrotthonban megszervezett falu-
gyűlésen. Beszédében annak a meggyőződésének 
adott hangot, hogy igazi változást csak hittel, bi-
zalommal és fáradtságot nem ismerő szolgálattal 
lehet elérni.

Tőkés László Máramaros megyében is kor-
teskedett: Felsőbányán Szamosardón, Koltón és 
Nagybányán találkozott a tanácsosjelöltekkel és 
a szimpatizánsokkal. A nagybányai Demokrácia 
Központban ünnepélyes keretek között adta át az 
ötezredik honosítási kérelem dossziéját a magyar 
állampolgárságot igénylő Balla házaspárnak. 

Május 30. 

● Szolokma, Választási fórum (MPP)
● Székelyabod, Választási fórum (MPP)
● Magyarsáros, Választási fórum
● Mezőmadaras, Választási fórum
Tőkés László Maros megyébe érkezve, Szolok-

mán és Székelyabodon a Magyar Polgári Párt kam-
pányrendezvényein vett részt, majd Magyarsáro-
son és Mezőmadarason bátorította a Néppárt fi atal 
jelöltjeit.

Május 31.
● Csíkdelne, Választási fórum
● Csíkszereda, EMNP-Sajtótájékoztató
● Csíkszentimre, Választási fórum
● Gyímesközéplok, Választási fórum
● Csíksomlyó, A csíki választási stáb önkéntes 

munkatársainak találkozója
A marosszéki helyszíneket Hargita megyei tele-

pülések követték: a Csíkpálfalva községhez tartozó 
Csíkdelne, Csíkszentimre, illetve Gyimesközéplok. A 
Néppárt védnöke beszédeiben rámutatott: eljött az 
ideje annak, hogy gazdasági és politikai koldussor-
sunkból talpra álljunk és magunk döntsünk a saját 
dolgainkról. A Csíkszeredában tartott sajtótájékoz-
tatóján az EMNT elnöke a pártegységnél előbbre 
való nemzeti egység fontosságát hangsúlyozta.

Eseménynaptár
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Nagyváradra látogatott Surján László, az EP alelnöke

A Partiumi Keresztény Egyetem 
(PKE) keretében működő Janus 

Pannonius Szakkollégium meg-
hívására 2012. május 17-én Nagy-
váradra látogatott Surján László 
kereszténydemokrata politikus, a 
néhai Antall József miniszterelnök 
vezette kormány egykori népjóléti 
minisztere, aki idén januárban, az 
ötéves törvényhozási ciklus felénél 
Tőkés László erdélyi képviselőnktől 
vette át az Európai Parlament alel-
nöki tisztségét.  

Az EP-alelnököt az egyetem el-
nöksége, valamint az Erdélyi Magyar 
Néppárt partiumi vezetői fogadták 
a PKE Elnöki Hivatalában. A kötet-
len hangvételű megbeszélésen 
részt vett Tolnay István, a Partiumi 
Keresztény Egyetem Igazgatóta-
nácsának elnöke, János-Szatmári 

Szabolcs, a PKE rektora, Györbíró 

András, a Janus Pannonius Szak-
kollégium tudományos igazgatója, 
Zatykó Gyula, az Erdélyi Magyar 
Néppárt nagyváradi polgármes-
terjelöltje, néppárti régióelnök va-
lamint Szilágyi Ferenc, a Néppárt 
megyeitanács-elnökjelöltje. Surján 
László ezt követően Tőkés László 
kíséretében megtekintette az egye-
tem előcsarnokában nyílt képzőmű-
vészeti kiállítást, majd egy közösen 
tartott sajtótájékoztató keretében 
számolt be az újságíróknak a nevé-

hez fűződő Charta XXI. elnevezésű 
mozgalomról. 

A sajtóértekezleten Tőkés László 
elmondta: Surján László személy-
ében egy olyan keresztény politi-
kust üdvözölhet Nagyváradon, aki 
sokat tesz a közép- és kelet-európai 
népek megbékéléséért. Rámutatott 
arra, hogy a Charta XXI. mozgalom 
azt az ökumenikus szellemiséget 
viszi tovább, amit az 1989-es te-

mesvári népfelkelés kirobbantói is 
hirdettek. Az egykori temesvári lel-
kipásztor végül kijelentette: az igazi 
rendszerváltás nem következik be 
mindaddig, amíg a mozgalomban 

spirituális szintekre emelt megbéké-
lés meg nem valósul. 

Surján László elmondta: a Charta 
XXI. abból a meggyőződésből fakad, 
hogy a kelet- és közép-európai né-

pek egymást támogatva megerő-
södhetnek, egymással tusakodva 
azonban Európa peremére kerülhet-
nek. Az Európai Parlament 754 tagja 
közül 22 magyarországi, 32 pedig 
romániai képviselő. Mint ahogy a 
számok is mutatják, az EP-képvise-
lőknek össze kell fogniuk azért, hogy 
együtt hallassák hangjukat az olyan 
fontos kérdésekben, melyekhez kö-
zös érdekük fűződik (agrárpolitika, 
kohéziós politika, stb.). A mozgal-
mat nem egy párt működteti, ha-
nem az a közös meggyőződés, hogy 
együtt erősek vagyunk, hangsúlyoz-
ta a kereszténydemokrata politikus. 
Ugyanakkor tájékoztatta a sajtót 
afelől, hogy az interneten is elérhe-
tőek a mozgalom aláírási ívei, me-
lyet másfél év alatt mintegy 3200-
an írtak alá. Végezetül elhangzott, 
hogy a megbékélési mozgalom hét 
országból származó kezdeményezői 
hisznek a civilek erejében, a norma-
litásban, és abban, hogy csakis a 
megbékélés viheti előbbre a régió 
fejlődését. 

Erről a hitvallásról esett szó azon 
a két előadáson is, amelyet Surján 
László a sajtótájékoztató után tar-
tott egyetemi hallgatók számára.  

Nagyvárad, 2012. május 17.

 

Charta XXI.
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Kárpát Régió Üzletfejlesztési Iroda nyílt Nagyváradon
A magyar Nemzeti Külgazdasági 

Hivatal és a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara által létrehozott Kárpát 
Régió Üzletfejlesztési Irodahálózat 
második romániai irodáját nyitották 
meg pénteken, Nagyváradon. A bel-
városi Nagyvárad plázában helyet 
kapott iroda ünnepélyes megnyitó-
ján Kiss Ervin, a Kárpátia Magyar–
Román Kereskedelmi és Iparkamara 
elnöke, Szatmáry Kristóf, a magyar 
Nemzetgazdasági Minisztérium 
gazdaságszabályozásért felelős ál-
lamtitkára és Kerekes György, a 
Nemzeti Külgazdasági Hivatal el-
nökhelyettese vágta át a piros-fe-
hér-zöld szalagot.

A megnyitón Király Csaba iro-
davezető elmondta: az iroda június 
elsejétől napi nyolc órán keresztül 
várja az érdeklődőket. Mint kifejtet-
te, az iroda célja a partiumi régió to-
vábbfejlesztése. Kiss Ervin elmond-

ta: Erdélyben két újabb irodát nyit-
nak, június hatodikán Székelyud-
varhelyen, június hetedikén pedig 
Sepsiszentgyörgyön. Ezzel le is zárul 
a négyhelyszínesre tervezett erdélyi 
irodahálózat kiépítése. A kárpát-me-
dencei hálózat összesen tíz irodából 
áll majd, Romániában eddig Kolozs-
várott nyitottak képviseletet május 
hetedikén, Szlovákiában Dunaszer-
dahelyen és Kassán, Szerbiában Sza-
badkán és Újvidéken, Ukrajnában 
Ungváron, Horvátországban pedig 
Eszéken várják az érdeklődőket. A 
Kárpát Régió Üzletfejlesztési Iroda-
hálózat célkitűzése, hogy segítse a 
kelet-közép európai országok nyi-
tását egymás gazdaságai irányába, 
és hozzájáruljon ahhoz, hegy ez a 
térség egy európai szinten elismert, 
összefonódó és erős gazdasági régi-
óvá fejlődjön.

A hálózat üzletfejlesztési irodákat 

foglal magába, melyek a Kápát-me-
dence kis- és középvállalkozásai kö-
zött hidat képezve segítséget nyúj-
tanak a határokon átívelő kereske-
delmi és befektetési kapcsolatok fej-
lesztésében, építésében. Az irodák 
feladata többek között az üzleti és 
jogi tájékoztatás, kereskedelemfej-
lesztési programok és rendezvények 
szervezése, gazdasági szervezetek 
adatbázisainak kialakítása, valamint 
munkaerő-piaci elemzések elkészí-
tése. Az elsőként létrejött kolozsvári 
iroda megnyitóján Toró T. Tibor, az 
Erdélyi Magyar Néppárt elnöke el-
mondta: az erdélyi irodahálózat az 
Erdély gazdasági fellendülésének 
programjául szolgáló Mikó Imre 

Terv kovászaként fog működni.

az Erdélyi Magyar Néppárt 

sajtóközleménye

A romák is a nemzeti erőforrás részei
A magyarokéhoz képest szinte irigylésre méltó a romák ügye, hiszen európai üggyé vált az utóbbi időben - je-

lentette ki pénteken Nagyváradon Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke, európai par-
lamenti képviselő annak alkalmából, hogy a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KRE) cigánymissziós 
központjának tízedik születésnapjára a városba látogatott Balog Zoltán, a magyar Emberi Erőforrás Minisztériu-
mának frissen kinevezett vezetője.

A református lelkipásztorból lett minisztert először a Váradvelence negyedbeli Ioan Slavici Általános Iskolában 
fogadták, majd Tőkés Lászlóval, a KRE korábbi püspökével tartott közös sajtótájékoztatót. A városnegyed lakos-
ságának jó része roma, és az általános iskola román és magyar tagozatán is elsöprő többségben vannak a roma 
gyermekek. A KRE cigánymissziós központja az iskola mellett áll, a két intézmény közötti együttműködés már ha-
gyományos.

 A gyerekek és a vendégek számára Vincze Zoltán lelkipásztor tartott rövid igei áhítatot. A meghívottakat az 
iskola igazgatónője, Brânduşa Buzulică köszöntötte, aki reményét fejezte ki, hogy a missziós központ, illetve a ma-
gyarországi minisztérium továbbra is támogatást nyújt majd a tanintézetnek. Mălan Katalin igazgatóhelyettes 
visszaemlékezett: az együttműködés már a cigánymissziós központ megnyitásakor, tíz évvel ezelőtt elkezdődött, 
és az iskolának is nagy segítséget nyújtott, hiszen azelőtt alig-alig akadt elég gyerek ahhoz, hogy elindíthassák 
a magyar tagozatot. A gyerekek verses-zenés műsora után Balog Zoltán miniszter közvetlen, beszédet tartott a 
számukra, majd átadott nekik egy magyar és lovári nyelven íródott bibliát. A tárcavezető a tanulás és az istenhit 
fontosságára hívta fel a gyerekek fi gyelmét. Farkas Csaba, az E-amarodrom Roma Identitás, Kulturális, Hagyo-
mányőrző és Érdekvédő Közhasznú Egyesület vezetője arra szólította fel a gyerekeket, hogy ismerjék meg saját 
identitásukat, s ezen keresztül fogadják el a másét.

A találkozót követő sajtótájékoztatón Tőkés László kijelentette: terveik között szerepel egy romológia szak be-
indítása a Partiumi Keresztény Egyetemen – erről délután egyeztettek az egyetem vezetőségével. Balog Zoltán azt 
mondta, nem létezik Magyarországon olyan ügy, ami kizárólag belügy volna, és nem érintené a határon túliak, 
ezen belül a magyar identitású romák helyzetét. Aláhúzta: a magyar romák éppolyan emberi erőforrást jelentenek 
a nemzet számára, mint a nem romák, ezért fontos, hogy ne csak népszámlálások, illetve választások idején érté-
keljük pluszként, nem pedig teherként jelenlétüket. Farkas Csaba azt emelte ki, hogy a hátrányos helyzetű emberek 
megsegítésének – legyen az roma vagy sem – a legjobb módja a munkahelyteremtés, hiszen a segély nem tarthat 
örökké.

Nagyvárad, 2012. május 25.

Gazdaság
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Szombaton Bihardiószegen, va-
lamint Monospetriben kezdte meg 
mintegy két héten át tartó kam-
pánykörútját Tőkés László, az Er-
délyi Magyar Néppárt (EMNP) véd-
nöke.

A délutáni órákban az erdélyi 
európai parlamenti képviselő Ba-

log Zoltánnal, a  magyar Emberi 
Erőforrások Minisztériumának ve-
zetőjével, Nagy József Barnával, 
az EMNT partiumi régióelnökével, 
illetve a Néppárt diószegi polgár-
mesterjelöltjével, Loló Tiborral a 
Szigetként emlegetett diószegi ro-
matelepre látogatott ki. Az össze-
sereglett cigányok egymás szavába 
vágva adtak hangot elégedetlensé-
güknek: nincsenek munkahelyek, 
járatnák iskolába gyermekeiket, ám 
a kétszáz lejes szociális segélyből ez 
szinte megoldhatatlan, hiszen hol 
cipőre, hol ruhára nincs pénz, nem 
beszélve a mindennapi kenyérről. 
A Máltai Szeretetszolgálat segít-
ségével sikerült bevezetniük a vizet 
a romatelepre, ám hiába kérték a 
község RMDSZ-es polgármesterét, 
hogy jöjjön, és adja át a beruházást, 
az elöljáró visszautasította ezt. Szin-
tén hiába kértek az önkormányzat-
tól telkeket, hogy ne olyan helyen 
álljanak igen szerény otthonaik, 
ahol nagyobb esőzésekkor veszély-

be kerülnek. Ugyanakkor panaszára-
datukból az is kiderült, hogy a helyi 
illetékesek azt mondták nekik, hogy 
amennyiben nem az RMDSZ polgár-
mesterjelöltje kerül újfent tisztség-
be, akkor nem kaphatják meg többé 
a magyar kormány által biztosított 
oktatási-nevelési támogatást. Ba-
log Zoltán és Tőkés László azonban 
megnyugtatta a cigányokat, hogy 
ezeket az összegeket nem az RMDSZ 
és nem is az önkormányzat adja, így 
nem kell aggódniuk, s szavazhatnak 
úgy, ahogy a lelkiismeretük diktálja.

A találkozót követően a politiku-
sok átvonultak a termelőszövetke-
zet épületének gyűléstermébe – a 
kultúrotthont ugyanis nem sikerült 
lefoglalniuk, mivel amikor kiderült, 
hogy mire pályáznak, az RMDSZ 
gyermeknapi rendezvényt szerve-
zett erre az időpontra –, ahol már 
várták őket a helyi és környékbeli 
lakosok. A fórumon Tőkés László és 
Balog Zoltán egyaránt beszámolt a 
romatelepen tapasztaltakról, s ígé-
retet tettek, hogy segítenek a cigá-
nyok felzárkóztatásában. Az EMNT 
elnöke a Diószegre tervezett refor-
mátus oktatási központ projektjé-
nek felgyorsításában is segítséget 
ígért.

Balog Zoltán felszólalásában ar-
ról értekezett, hogy mennyire fon-

tos megtalálni a helyes irányt. „Van, 
aki Bukarestre néz és nem Budapest-
re. Ez rossz irány” – fogalmazott a 
miniszter, aki szerint Orbán Viktor 
és Tőkés László jó iránytűk. Beszélt 
továbbá az itthon való boldogulás 
megteremtésének fontosságáról, s 
ebben maximális segítséget ígért a 
magyar kormány részéről. 

Mintegy utalva a Balog Zoltán ál-
tal elmondottakra, Tőkés László is a 
helyes irányra hegyezte ki felszólalá-
sát. „Mi arra a vonatra vagy repülőre 
akarunk felszállni, amely Budapestre 
megy. 1989-ben erre szálltunk fel, az 
irány Európa volt. Egyszer azonban 
azt vettük észre, hogy a Balkán fele 
halad. ” – hangsúlyozta az EP-kép-
viselő. A június 10-ei választások 
kapcsán arról beszélt, hogy az EMNP 
nem rövid távra szerveződött, az ala-
kulatnak meg kell vetnie lábát, minél 
több tanácsosi helyet, polgármeste-
ri tisztséget kell megszerezniük. „Ez-
után négy év állhatatos munkával, 
szövetségesünkkel, a nemzeti kor-
mánnyal majd mi is végrehajthatjuk 
a kétharmadot. Nem lehetetlen, Or-
bán Viktor bebizonyította” – fogal-
mazta meg Tőkés László.

Nagyvárad, 2012. május 25.

Partiumi romák panaszának meghallgatásával kezdte 

kampánykörútját Tőkés László EP-képviselő, a Néppárt védnöke

Kampányban
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A magyar ajkú cigányság felzárkóztatása a cél
Balog Zoltán, Tőkés László, valamint Dr. János-Szatmári Szabolcs 

szándéknyilatkozata a romák felzárkóztatásának ügyében

A Kárpát-medence magyar ajkú cigányságának társadalmi felzárkózása olyan cél, amelynek elősegítése a 
magyar Kormány számára kiemelt jelentőséggel bír. Meggyőződésünk, hogy ez a cél csakis olyan integrált 
szemlélet alkalmazásával érhető el, amely az oktatási, a szociális és a gazdasági szempontokat egymással való 
kölcsönhatásukban érvényesíti.

Ezt a célkitűzést és ezt a szemléletet a Partiumi Keresztény Egyetem is magáénak vallja, és elkötelezi magát 
a felsőoktatás társadalmi felelősségvállalása és a regionális fejlesztésben való részvétele mellett.

Mindezek miatt kifejezzük abbéli szándékunkat, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Partiumi 
Keresztény Egyetem egymással együttműködve munkálkodjon a partiumi régió hátrányos helyzetű csoport-
jai felzárkózásának elősegítésén a felsőoktatás és a felnőttképzés, a tehetséggondozás, valamint a regionális 
fejlesztés kontextusában kezelt munkaerőpiaci integráció területén.

Nagyvárad, 2012. május 25.

Balog Zoltán                                                                                 

Emberi Erőforrások minisztere                                                         

Tőkés László

A Partiumi Keresztény Egyetem alapító elnöke

Dr. János-Szatmári Szabolcs

A Partiumi Keresztény Egyetem rektora

Tőkés László EP-képviselő, az 
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács el-
nöke Sepsiszentgyörgyön értesült 
a Ponta-kormány újabb, a magyar-
ság méltóságát sértő határozatáról, 
amelynek értelmében az ortodox 
egyház – hosszas jogi huzavona 
után – megkapta a helyi Román 
Nemzeti Bank volt székhelyének 
épületét. A Legfelsőbb Bíróság 
döntésének végrehajtása elleni til-
takozásul, Tőkés László a Demok-
rácia Központban tartott délelőtti 
sajtótájékoztatója után a helyszínre 
sietett, ahol kiderült: Tamás Sándor 
Kovászna megyei tanácselnöknek a 
kényszerkilakoltatás végrehajtását 
sikerült megakadályoznia, így a ne-
mes ügy rendezése újabb haladékot 
nyert. Az EP-képviselő a helyszínen 
lévő újságíróknak bejelentette, 
hogy minden követ meg fog moz-
gatni a végrehajtás ellen. Vélemé-
nye szerint ez a döntés újabb bizo-
nyítéka a román kormány ortodox 
egyház iránti favorizmusának, ezért 
levélben fog a Román Ortodox 

Egyházhoz fordulni, állásfoglalását 
kérve ebben az ügyben. A Királyhá-
gómelléki Református Egyházkerü-

let előző püspöke rámutatott, hogy 
a román hatalom ez esetben is ket-
tős mércével mér: a tömbmagyar te-
lepülésen egy újabb épületet játszik 
át az ortodox egyház kezére, miköz-
ben a magyar történelmi egyházak 
immáron több, mint két évtizede 
saját ingatlanjaik visszaszerzését 
sem tudják elérni. Helyi példaként a 
Székely Mikó Kollégium épületének 
ügyét említette meg, amelynek tu-

lajdonjogát továbbra is elvitatják.
Tőkés László bejelentette, hogy 

az ügy rendezése érdekében kez-
deményezni fogja a romániai ma-
gyar pártok egységes állásfogla-
lását, hiszen ez egy olyan magyar 
ügy, amelyben nincs helye a pártos 
szembenállásnak.

Sepsiszentgyörgy, 2012. június 7.

Összpárti fellépésre van szükség Sepsiszentgyörgyön

Romaügy



28

dEPutáció

Tőkés László EP-képviselő, az 
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 
elnöke a június 10-i helyhatósági 
választásokat megelőző két hét-
ben országos kampánykörúton 
vett részt, amelynek állomásain az 
általa védnökölt Erdélyi Magyar 
Néppárt jelöltjei mellett korteske-
dett. Indulása előtti napon, május 
25-én Balog Zoltánnal, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának újan 
kinevezett vezetőjével a bihar-

diószegi romatelepre látogatott, 
majd Monospetriben – a Néppárt 
partiumi vezetőinek szervezésében 
– közösségi találkozón vett részt. 
A tulajdonképpeni körút másnap 
Szatmár megyében, a borairól mél-
tán nevezetes Dobrán kezdődött és 
a történelmi Szilágysághoz tartozó 
Tövishát településein (Bogdánd, 
Lele) folytatódott. A helyi néppárti 
jelöltek arról tájékoztatták védnö-
küket, hogy bár alig kezdődött el a 
kampány, máris sok támadás érte 
őket a vetélytársak részéről. Támo-
gatóikat megfélemlítették, és az 
emberek nem mernek hangot adni 
elégedetlenségüknek. Tőkés László 
arra bíztatta a közösségi találkozók 
résztvevőit, hogy ne féljenek a je-
lenlegi hatalom nyomásától, ne en-
gedjenek a provokációknak, hanem 
vállalják saját meggyőződésüket. 

Az EMNT-elnök körútjának követ-
kező állomása Közép-Erdélyben, 

a kalotaszegi Körösfőn, valamint a 
Székelykő hármas csúcsa alatt elte-
rülő Torockón volt. Torockószent-

györgyön a Néppárt helyi képvise-
lőivel közösen részt vett az unitárius 
templomban tartott pünkösdi is-
tentiszteleten. A Királyhágómelléki 
Református Egyházkerület volt püs-
pöke közép-erdélyi kampánykör-
útjának utolsó helyszínén, Széken 
igét hirdetett a helyi református 
templomban, majd kampánybe-
szédet mondott a kultúrotthonban 
megszervezett falugyűlésen. Beszé-
dében annak a meggyőződésének 
adott hangot, hogy igazi változást 

csak hittel, bizalommal és fáradtsá-
got nem ismerő szolgálattal lehet 
elérni. 

Május 29-én, Tőkés László Mára-

maros megyében korteskedett: Fel-

sőbányán Szamosardón, Koltón 
és Nagybányán találkozott a taná-
csosjelöltekkel és a szimpatizánsok-
kal. A nagybányai Demokrácia Köz-
pontban ünnepélyes keretek között 
adta át az ötezredik honosítási kére-
lem dossziéját a magyar állampol-
gárságot igénylő Balla házaspárnak.  

Egy nappal később, Tőkés László 
Maros megyébe érkezve, Szolok-

mán és Székelyabodon a Magyar 
Polgári Párt kampányrendezvénye-
in vett részt, majd Magyarsároson 
és Mezőmadarason bátorította a 
Néppárt fi atal jelöltjeit. 

A marosszéki helyszíneket Har-
gita megyei települések követték: 
a Csíkpálfalva községhez tartozó 
Csíkdelne, Csíkszentimre, illetve 
Gyimesközéplok. A Néppárt véd-
nöke beszédeiben rámutatott: el-
jött az ideje annak, hogy gazdasági 
és politikai koldussorsunkból talpra 
álljunk és magunk döntsünk a saját 
dolgainkról. A Csíkszeredában tar-
tott sajtótájékoztatóján az EMNT el-
nöke a pártegységnél előbbre való 
nemzeti egység fontosságát hang-
súlyozta. 

Az Erdélyi Magyar Néppárt véd-
nöke június elsején ismét Marosz-
székre látogatott, ahol a Sóvidék 
néhány településének (Szováta, 

Korteskörúton Tőkés László, az Erdélyi Magyar Néppárt védnöke

Kampányban
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Felsősófalva, Parajd, Alsósófalva) 
lakóival, illetve a néppárti jelöltekkel 
találkozott. Mint ismeretes, Parajd 
község néppárti jelöltlistája olyan 
volt önkormányzati képviselőkből 
áll, akiknek elegük lett az RMDSZ 
önkényeskedéseiből és testületileg 
átigazoltak a politikai megújulást 
szorgalmazó Néppárthoz. A néppárt 
védnöke beszédében bátor dön-
tésnek nevezte a tizenkilenc önkor-
mányzati képviselő lépését. Kifejtet-
te: a nemzetnek nagy szüksége van 
a polgári bátorság hasonló megnyil-
vánulásaira. 

Tőkés László átfogó országjá-
rása június 2-án Udvarhelyszéken 
folytatódott.  Szentegyházán, Ho-

moródszentpálon, Dobón, vala-
mint Székelykeresztúron és Fel-

sőboldogfalván tartott lakossági 
fórumok nagy érdeklődés mellett 
zajlottak, mindenhol teltház fogad-
ta erdélyi EP-képviselőnket és az őt 
kísérő kampánystábot. Kortesbeszé-
deiben a hiteles, felelős vezetők fon-
tosságát emelte ki, rámutatva arra, 
hogy egy polgármester a népért és 
nem a népből kell éljen. 

Újabb marosszéki látogatásán, 
június 3-án Tőkés László részt vett 
a lukailencfalvi református temp-
lomban tartott istentiszteleten, 
majd a templom előtt beszélge-
tett a helyiekkel. Az EP-képviselő 
elmondta, szomorúan vette tudo-
másul, hogy a napokban a belvíz 
rongálta a földeket, a kerteket, ott, 
ahol zöldségtermesztésből él a la-
kosok háromnegyed része. Hasonló 

esetekben fontos, hogy legyen a fa-
lunak egy jó gazdája, aki érdemben 
intézkedik a bajban. 

A Nemzeti Összetartozás Nap-
ján Gyergyószéken (Gyergyóal-

falu, Gyergyóremete, Gyergyó-

szárhegy) korteskedett az Erdélyi 
Magyar Néppárt jelöltjei mellett 
Tőkés László védnök. Petőfi  Sándor 
gyergyószentmiklósi szobra előtt, 
a Nemzeti Összetartozás Napja al-
kalmából megtartott megemléke-
zésen Tőkés László kijelentette: az 
Erdélyben bekövetkezett gyökeres 
változások miatt a revízió nem je-
lentene megoldást. Az egyetlen jár-
ható út az, amit 2010-ben a magyar 
Országgyűlés választott, amikor a 
határok fölötti nemzetegyesítés 
szellemében a Nemzeti Összetarto-
zás Napjává választotta a trianoni 
gyásznapot. 

Az Erdélyi Magyar Néppárt a 
Nemzeti Összetartozás Napja alkal-
mából Székelyudvarhelyen tartot-
ta központi ünnepségét, amelyen 
részt vett Németh Zsolt külügyi 
államtitkár is. A mintegy háromezer 
személy részvételével zajló ünnep-
ségen fellépett Varga Miklós és a 
Ghymes együttes. Tőkés László, az 
EMNP védnöke ünnepi beszédében 
azt hangsúlyozta, az összetartozás 
érzéséhez az is szükséges, hogy 
mindenki otthon érezze magát a 
szülőföldjén. 

Július 6-án Székelyudvarhelyen, 
egy nappal később pedig Sepsi-

szentgyörgyön  is megnyílt a Nem-
zeti Külgazdasági Hivatal regionális 

irodája. Az irodanyitó alkalmából 
megszervezett gazdasági konferen-
cián többek között Szatmáry Kris-

tóf, a magyar Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium gazdaságszabályozásért 
felelős államtitkára, illetve Radetz-

ky Jenő miniszteri biztos, a Kárpá-
tia Magyar–Román Kereskedelmi 
és Iparkamara tiszteletbeli elnöke is 
részt vett. Tőkés László EMNT-elnök 
beszédeiben hangsúlyozta, hogy 
a határok fölötti nemzetegyesítés-
ben nem elég csupán a kultúrához 
kapcsolódó terveket szőni, ugyan-
olyan fontos a gazdasági integráció, 
amely az elszakadt nemzetrészek 
autonómiájának a gazdasági meg-
alapozását is szolgálhatja. 

A védnök erdélyi kampánykör-
útjának utolsó három napját Há-
romszéken töltötte, ahol elsőként 
az árvíz sújtotta Nagyborosnyó 
községet kereste fel. Az első nap to-
vábbi helyszínei Ozsdola, Kézdivá-

sárhely, Zabola, illetve Tamásfalva 
voltak. 

A kampánycsendet megelőző 48 
órában sem tétlenkedtek az Erdélyi 
Magyar Néppárt jelöltjei, önkénte-
sei és szimpatizánsai Háromszéken. 
Tőkés László korteskörútjának utol-
só állomásai Málnás, Maksa, Uzon, 
Sepsiszentgyörgy, továbbá Vargyas, 
Bölön és Barót voltak. A háromszéki 
kampánykörút mindegyik helyszí-
nén – mint ahogy országjárásának 
legtöbb állomásán – óriási tömeg 
fogadta az 1989-es temesvári nép-
felkelés hősét.

Kampányban
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Június 1.

● Szováta, Korteslátogatás
● Felsősófalva, Választási fórum
● Parajd, Választási fórum
● Alsósófalva, Választási fórum. Koszorúzás
Tőkés László, az Erdélyi Magyar Néppárt védnö-

ke korteskörútja keretében Marosszékre látogatott, 
ahol a Sóvidék néhány településének lakóival, illet-
ve a néppárti jelöltekkel találkozott. Mint ismeretes, 
Parajd község néppárti jelöltlistája olyan volt önkor-
mányzati képviselőkből áll, akiknek elegük lett az 
RMDSZ önkényeskedéseiből és testületileg átigazol-
tak a politikai megújulást szorgalmazó Néppárthoz. 
A néppárt védnöke beszédében bátor döntésnek ne-
vezte a tizenkilenc önkormányzati képviselő lépését. 
Június 2.

● Szentegyháza, Választási találkozó
● Homoródszentpál, Választási fórum
● Bögöz, Választási találkozó
● Székelydobó, Júniális – Szabadtéri kampányren-

dezvény
● Székelykeresztúr, Választási fórum
● Felsőboldogfalva, Választási fórum, Transylma-

nia-koncert
Tőkés László átfogó országjárása június 2-án Ud-

varhelyszéken folytatódott.  Szentegyházán, Homo-
ródszentpálon, Dobón, valamint Székelykeresztúron 
és Felsőboldogfalván tartott lakossági fórumok nagy 
érdeklődés mellett zajlottak, mindenhol teltház fo-
gadta erdélyi EP-képviselőnket és az őt kísérő kam-
pánystábot. Kortesbeszédeiben a hiteles, felelős ve-
zetők fontosságát emelte ki, rámutatva arra, hogy egy 
polgármester a népért és nem a népből kell éljen.

Június 3. 

● Lukafalva, Korteslátogatás
● Teremiújfalu, Szabadtéri kampányrendezvény
● Székelyudvarhely, Mozgósító gyűlés
Újabb marosszéki látogatásán Tőkés László részt 

vett a lukailencfalvi református templomban tartott 
istentiszteleten, majd a templom előtt beszélgetett 
a helyiekkel. Az EP-képviselő elmondta, szomorúan 
vette tudomásul, hogy a napokban a belvíz rongálta 
a földeket, a kerteket, ott, ahol zöldségtermesztésből 
él a lakosok háromnegyed része. Hasonló esetekben 
fontos, hogy legyen a falunak egy jó gazdája, aki ér-
demben intézkedik a bajban.

Június 4. 

● Gyergyószentmiklós, Korteslátogatás. Sajtótájé-
koztató

● Gyergyóalfalu, Választási fórum
● Gyergyóremete, Választási fórum
● Gyergyószentmiklós, Nemzeti Összetartozás 

Napja – szabadtéri ünnepély
● Gyergyószárhegy, Korteslátogatás 
A Nemzeti Összetartozás Napján Gyergyószéken 

korteskedett az Erdélyi Magyar Néppárt jelöltjei mel-

lett Tőkés László védnök. Petőfi  Sándor gyergyó-
szentmiklósi szobra előtt, a Nemzeti Összetartozás 
Napja alkalmából megtartott megemlékezésen Tő-
kés László kijelentette: az Erdélyben bekövetkezett 
gyökeres változások miatt a revízió nem jelentene 
megoldást. 

Június  5.  
● Székelyudvarhely, Magyar Állampolgárok Baráti 

Körének találkozója
Nemzeti Összetartozás Napja – szabadtéri ünnep-

ség
Az Erdélyi Magyar Néppárt a Nemzeti Összetar-

tozás Napja alkalmából Székelyudvarhelyen tartotta 
központi ünnepségét, amelyen részt vett Németh 

Zsolt külügyi államtitkár is. A mintegy háromezer 
személy részvételével zajló ünnepségen fellépett 
Varga Miklós és a Ghymes együttes. Tőkés László, 
az EMNP védnöke ünnepi beszédében azt hangsú-
lyozta, az összetartozás érzéséhez az is szükséges, 
hogy mindenki otthon érezze magát a szülőföldjén.

Június 6.   

● Székelyudvarhely 
Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA) regionális 

irodájának megnyitója
Sajtóértekezlet. Konferencia.
● Nagyborosnyó, Választási fórum
● Ozsdola, Választási fórum
● Kézdivásárhely, Választási fórum
● Zabola, Választási fórum
● Székelytamásfalva, Választási fórum
A védnök erdélyi kampánykörútjának utolsó há-

rom napját Háromszéken töltötte, ahol elsőként az 
árvíz sújtotta Nagyborosnyó községet kereste fel. Az 
első nap további helyszínei Ozsdola, Kézdivásárhely, 
Zabola, illetve Tamásfalva voltak.

Június 7. 

● Sepsiszentgyörgy, Sajtótájékoztató
Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA) regionális 

irodájának megnyitója. Konferencia.
EMNP- Sajtótájékoztató
● Málnás, Választási fórum
● Maksa, Választási fórum
● Uzon, Istentisztelet. Szabadtéri kortestalálkozó
● Sepsiszentgyörgy, Választási fórum
Székelyudvarhelyen, illetve Sepsiszentgyörgyön  

is megnyílt a Nemzeti Külgazdasági Hivatal re-
gionális irodája. Tőkés László EMNT-elnök alkalmi 
beszédeiben hangsúlyozta, hogy a határok fölötti 
nemzetegyesítésben nem elég csupán a kultúrához 
kapcsolódó terveket szőni, ugyanolyan fontos a gaz-
dasági integráció, amely az elszakadt nemzetrészek 
autonómiájának a gazdasági megalapozását is szol-
gálhatja.

Június 8.  

● Vargyas , Választási fórum
● Bölön, Választási fórum

Tőkés László júniusi eseménynaptára

Eseménynaptár
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● Barót, Választási fórum
A kampánycsendet megelőző napon sem tétlen-

kedtek az Erdélyi Magyar Néppárt jelöltjei, önkén-
tesei és szimpatizánsai Háromszéken. Tőkés László 
korteskörútjának utolsó állomásai Vargyas, Bölön és 
Barót voltak. A háromszéki kampánykörút mindegyik 
helyszínén – mint ahogy országjárásának legtöbb ál-
lomásán – óriási tömeg fogadta az 1989-es temesvári 
népfelkelés hősét.

Június 9. 
● Nagyvárad, Rektori Hivatal Tanácsterme
A Partiumi Egyetem Alapítvány kuratóriumának 

kihelyezett ülése 
● Nagyvárad, Újvárosi református templom
A Partiumi Keresztény Egyetem évzáró ballagási 

ünnepélye
A Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) hagyomá-

nyos ballagási ünnepségét idén is a nagyvárad-újvá-
rosi református templomban tartották. Igét hirdetett 
Tőkés László várad-olaszi lelkipásztor, a PKE elnöke. 
Az igehirdetést követően János-Szatmári Szabolcs 
rektor tartotta meg ünnepi évzáró beszédét. 

Június 10. 

● Nagyvárad, Olaszi református templom
Vasárnap délelőtti istentisztelet

Június 11-14.  

● Strasbourg
Európai parlamenti munkahét
Június 14.  

● Kolozsvár, Római Katolikus Nőegylet székhelye
Tellmann Jenő tanár kitüntetési ünnepsége
Eötvös József-díjjal tüntették ki Tellmann Je-

nőt, a Báthory István Elméleti Líceum, illetve a volt 
11-es számú iskola nyugalmazott fi zikatanárát. 
Egykori tanárának kitüntetésén jelen volt és alkal-
mi beszédet mondott Tőkés László EP-képviselő. 

Június 15.  
●  Szováta, Danubius Szálló

Az európai Coppieters Központ éves közgyűlé-
se

Június 16.  
●  Szováta

Nemzetközi Autonómia Konferencia – Unió Er-
déllyel

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Európai 
Szabad Szövetség politikai háttérintézménye, a 
Maurits Coppieters Központ szervezésében nem-
zetközi értekezletre került sor Decentralizáció és 
autonómia Európában címmel. Előadást tartottak: 
Xabier Macías, a Centre Maurits Coppieters elnö-
ke, Lorena Lopez de Lacalee, Baszkföld tartomá-
nyi parlamentjének képviselője, Roccu Garoby, az 
EFA-Zöldek európai parlamenti frakciójának pénz-
ügyi tanácsadója, Josep Huguet, a Katalán Auto-
nóm Tartomány volt gazdasági és turisztikai mi-
nisztere, Günther Dauwen, az EFA pártigazgatója, 
Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke, 
Bakk Miklós politológus. Tőkés László házigazda-
ként méltatta mindazokat az autonomista pártokat 
és partnerszervezeteket, melyek az európai kisebb-

ségi közösségek és népek, népcsoportok önrendel-
kezéséért szállnak síkra az Unió országaiban. Antal 

János, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács külhoni 
tájékoztatási szolgálatának vezetője, a rangos kon-
ferencia főszervezője vonta le és összegezte a ta-
nácskozás tanulságait. 

Június 18-20.  
● Brüsszel

Európai parlamenti munkahét
Június 20-21.  

● Guimaraes és Braga városok
Az Európai Parlament Kulturális és Oktatási Bi-

zottsága (CULT) küldöttségének látogatása Portu-
gáliában, Európa Kulturális Fővárosában (Guimara-
es) és az Európai Ifj úság Fővárosában (Braga)

Június 23.  
●  Szomolya

III. Kárpát-medencei borászati kiállítás és borbe-
mutató

A Kárpát-medence természetes egységét, ne-
vezetes történelmi borvidékeinek végtelen gaz-
dagságát szemlélteti a Tőkés László EP-képviselő 
kezdeményezésére megszervezett Borkultúra a 
Kárpát-medencében elnevezésű borbemutató és 
vándorkiállítás, mely a térség legkiválóbb borásza-
inak részvételével harmadik állomásához érkezett. 
Az uniós (Brüsszel) és a partiumi (Nagyvárad) hely-
színt követően ez alkalommal az anyaországi Szo-

molya biztosított helyet az újabb rangos borászati 
kiállításnak. Az esemény házigazdája, az egri bor-
vidék kiváló borásza, Kaló Imre volt, aki 2011-ben 
elnyerte a „Borászok borásza” címet.

Június 25-28.   
● Brüsszel 

Európai parlamenti munkahét
Erdélyi utazócsoport látogatása Brüsszelben, 

Tőkés László EP-képviselő meghívására
Június 28.   

● Kolozsvár, Belvárosi unitárius templom
Az egységesülő Magyar Unitárius Egyház Zsina-

tának ünnepi ülése
Több mint kilenc évtizede hordozott történelmi 

tragédiánk egyfajta jóvátételének lehettek tanúi 
azok, akik részt vettek a Kolozsvár-belvárosi unitá-
rius templomban tartott zsinati ülésen. Az Erdélyi 

Unitárius Egyház és a Magyarországi Unitárius 

Egyházkerület képviselőtanácsai zsinat keretében 
fogadták el a két egyház egyesülésére vonatkozó 
határozatot. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

Elnöksége nevében Tőkés László gratulált a Ma-
gyar Unitárius Egyház egységének újbóli megte-
remtéséhez.

Június 29.  
 ● Nagyvárad 

A Pro Universitate Partium Alapítvány kuratóri-
umi ülése

A Partiumi Keresztény Egyetem Alapító Taná-
csának ülése

Eseménynaptár
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Az Európai Szabad Szövetség 

(EFA) háttérintézményeként műkö-
dő Maurits Coppieters Központ 

Szovátán megtartott autonómia-
konferenciáján Tőkés László, az 
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács el-
nöke úgy fogalmazott: míg az auto-
nómiaigényről való lemondást rög-
zítő magyar–szlovák megállapodás 
ismert, Romániában csak a követ-
kezményei látszanak egy vélhetően 
létező, titkos megállapodásnak.

A volt püspök szerint Románi-
ában nemcsak nyelvi, hanem po-
litikai asszimiláció is végbement: 
az RMDSZ politikusai magyarul 
beszélő román politikusok lettek. 
Ezzel magyarázta az EMNT elnöke a 
magyar közösségen belüli ellenzék 
megjelenésének a szükségességét.

Tőkés László a konferencián az 
állammal nem rendelkező nemzeti 

közösségek laza európai konföderá-
ciójának a kialakítására tett javasla-
tot. Mint megjegyezte, a kisebbségi 
népcsoportokat számbeli kisebbsé-
gük miatt mindig le fogják szavazni 
a különböző fórumokon, ezért szük-
séges e népcsoportok szövetségé-
nek a kialakítása.

Tőkés László elmondta, hogy a 
romániai magyarság számára az au-
tonómiaigény „nemzetköziesítése” 
lehet a kitörési pont. Sajnálatosnak 
tartotta ugyanakkor, hogy az Euró-
pai Unió nem szabályozza a kisebb-

ségi jogokat. Azt is megemlítette: 
„az EU-t jelenleg irritálja a kisebbsé-
gi jogok emlegetése, nem is beszél-
ve az autonómiáról és a szecesszi-
óról” (elszakadásról). Tőkés szerint 
a kisebbségek helyzetét lehetne a 
demokrácia fokmérőjének tekinte-
ni az Európai Unióban. „Nézd meg, 

hogy egy országban milyen szinten 
állnak a kisebbségi jogok, és meg tu-
dod állapítani, milyen szintre jutott 
el az ország demokratikus fejlődése” 
– magyarázta az EP-képviselő.

Günther Dauwen, az EFA párt-
igazgatója visszásnak találta, hogy 
az EU csak azoknak a népeknek jo-
gait tartja tiszteletben, amelyeknek 
van államuk. Hozzátette: ha a spa-
nyolországi katalánok kérik, hogy a 
katalán nyelv legyen az EU hivatalos 
nyelve, ezt Brüsszelben elutasítják. 
Ha viszont a katalánt hivatalos nyel-
vének tekintő Andorra miniállam 
csatlakozna az unióhoz, természetes 
lenne, hogy a katalán nyelv is az EU 
hivatalos nyelve.

A Decentralizáció és autonómia 
Európában című konferenciát a Ma-
urits Coppieters Központ szervezte, 
amely 2012. június 16-án tartotta az 
erdélyi fürdőhelyen éves közgyű-
lését. Az EFA tizenhárom EU-tag-
ország mintegy harminc nemzeti, 
regionalista és autonomista pártját 
egyesíti. Egyik fontos célkitűzésének 
tartja, hogy biztosítsák a demokra-
tikus jogokat Európa állam nélküli 
nemzeteinek és történelmi-földrajzi 
régióinak. Tőkés László 2007-ben és 
2008-ban az EFA és a zöldek közös 
európai parlamenti frakciójában te-
vékenykedett.

2012. június 16. 

http://www.neppart.eu

Titkos bukaresti paktum  „jegelte” az autonómia-törekvéseket

Az Erdélyi Magyar Néppárt a párbeszéd és az új egység pártja 
Nem tartja becsületesnek az egymásra mutogatást a romániai önkormányzati választások eredmé-

nyei miatt Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke, aki a Magyar Hírlapnak adott inter-

júban arról is beszélt, pártja készen áll a magyarok közti új egységre.

– Ki a győztese a romániai magyar pártok közül a vasárnap lezajlott önkormányzati választások-

nak?

– Mi a kampányban végig versenytársakról beszéltünk, és nem ellenfelekről. Azt is jeleztük, hogy amint be-
fejeződik a választás, azok, akik a magyar pártok színeiben az önkormányzatokba bekerültek, szövetségesek 
kell legyenek, és közösen kell megoldást találniuk az erdélyi magyarság problémáira. Ettől kezdve, remélem, 
a győztes az erdélyi magyarság, mert leszámítva Marosvásárhelyt, Nagyváradot vagy Szatmárnémetit, ahol bi-
zony „sikerült” szerencsésen elbukni a választást, az önkormányzataink nem gyengültek. Az említett települé-
seken sem a Néppárt hozzáállásán vagy jelöltjein múlott mindez, hanem azon, hogy például Marosvásárhely 
esetében bármennyire is törekedtünk közös jelölt indítására, ez elbukott a másik két párt, a Romániai Magyar 
Demokrata Szövetség és a Magyar Polgári Párt felelőtlen és bűnös hozzáállásán, amikor saját, megosztó je-
löltjeikhez ragaszkodtak. Így nemcsak, hogy nem nyertük el a polgármesteri széket, hanem erős kisebbségbe 
is kerültünk a városi önkormányzatban, amiért egyáltalán nem felelős az EMNP. Mindenkinek elsődlegesen a 

Autonómia



33

dEPutáció

saját felelősségét kell megtalálnia. Az említett településeken a felelősség nagy része azoké, akik a jelölteket 
állították, és nem tartom becsületes dolognak, ha másokra mutogatunk.

– Milyennek ítéli az EMNP választási szereplését?

– Ami a magyar–magyar versenyt illeti, nagy eredménynek tartom, hogy az EMNP kevesebb mint nyolc hó-
napos működés után a második politikai erővé nőtte ki magát. Az ugyanis nem volt kétséges, hogy hármunk 
között a választásokat az RMDSZ fogja megnyerni, hiszen az ő beágyazottsága a legerősebb Erdélyben. A 
tét számunkra igazából az volt, hogy sikerül-e megvetnünk a lábunkat nemcsak a Székelyföldön, hanem Kö-
zép-Erdélyben vagy a Partiumban is. Örömmel mondhatom, hogy csaknem kétszázötven képviselőt sikerült 
bejuttatnunk az önkormányzatokba Erdély-szerte, és erre nyugodtan lehet építeni a továbbiakban. Mert mi 
nemcsak a választásra készültünk, hanem hosszú távú építkezésbe fogtunk. Olyan fi atalokat sikerült az önkor-
mányzatokba bejuttatni, akik jó eséllyel tudják majd az új egység magját elvetni a testületekben. Hiszen végig 
azt mondtuk, az új egység nem azt jelenti, hogy egy párt kereteibe kell belekényszeríteni az erdélyi magya-
rokat, hanem azt, hogy képviselőik képesek-e együttműködni a gondok megoldásában. Az önkormányzatok 
pedig jó laboratóriumai az új egység kimunkálásának. 

– Milyen következtetésekkel fut neki a mostani eredmények alap ján az EMNP a parlamenti válasz-

tásoknak?

– Mi arra szeretnénk a többi párt vezetőit rábírni, hogy próbáljunk stratégiai döntésekben legalább egy-két 
évtizeddel előre gondolkodni, és közös nevezőre jutni. Mivel az új, de hátrányos választási törvényből már el-
törölték a bejutási küszöböt, ez látszólag nem kényszeríti együttműködésre a magyar politikai szervezeteket, 
én mégis azt mondom, elsődlegesen azt kell megfontolni, hogy tudunk-e együttműködni akár a parlamenti 
választásokon is. Ehhez az kellene, hogy az új egység folyamata az önkormányzatok szintjén előre haladjon, 
s ez olyan nyomást gyakorolhat a két másik magyar párt vezetőire, hogy ne csak a következő választásokig 
gondolkodjanak, hanem próbálják azt is tekintetbe venni, hosszú távon mi lenne a jó az erdélyi magyarság-
nak. Mi készen állunk erre a párbeszédre.

– Az MPP azt állítja, hogy az EMNP megosztotta az erdélyi magyar jobboldalt, az RMDSZ szerint 

pedig a Néppárt megjelenésével meggyengült az erdélyi magyarok képviselete. Erre mi a válaszuk?

– Az, hogy „jobboldal” nem értelmezhető fogalom az erdélyi magyarság körében. Vannak viszont olyan 
erők, amelyek szeretnék az RMDSZ monopolhelyzetét megingatni. Ebből a szempontból valóban kerülhet-
nénk közös platformra az MPP-vel, de ez elakadt Szász Jenő MPP-elnök kizárólagos hozzáállásán, aki min-
denképpen Székelyudvarhelyt és a maga személyét szerette volna ráerőltetni az EMNP-re. Ezt mi elfogad-
hatatlannak tartjuk, és sajnos ennek az oltárán áldozott be az MPP elnöke gyümölcsözőnek ígérkező együtt-
működéseket a különböző önkormányzatokban. Ami az RMDSZ vádját illeti, mi úgy számoljuk, hogy elérheti 
a százezret is azok száma, akiket mi mozgattunk meg. Olyanokat hoztunk vissza a közéletbe, akik már rég 
lemondtak arról, hogy részt vesznek a választásokon. Ráadásul számos erdélyi településen, ahol még nem 
volt magyar képviselet, most az EMNP mozgósításának köszönhetően választottak meg magyarokat. Vannak 
konkrét példáink is arra, hogy általunk egyértelműen erősödött a magyar képviselet azzal, hogy csak magyar 
pártok képviselői jutottak be az önkormányzatba, vagy úgy, hogy növekedett a választási részvétel, vagy pe-
dig ismét magyar polgármester vezeti az adott települést.

2012. június 18.

Forrás: Kristály Lehel, Magyar Hírlap

Kampány után
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Az emberi jogok helyzete Európában és a nagyvilágban
Az Európai Parlament 2012. jú-

niusi (11–14.), strasbourgi plenáris 
ülésszakán, 12-én az emberi jogok 
helyzetével foglalkozó vitasorozat 
szerepelt a napirenden. Az eszme-
csere, melynek vendége Catherine 

Ashton asszony, az Európai Unió 
külügyi főképviselője volt, több kér-
dés megvitatására is lehetőséget 
nyújtott. 

A főképviselő – többek között – a 
legújabb közel-keleti fejlemények-
ről, ezen belül is a szíriai helyzetről, 
továbbá az EU emberi jogokkal fog-
lalkozó különleges képviselőjének 
kinevezéséről szóló EP-jelentésről 
nyilatkozott, valamint a Külügyi 
Szolgálat nevében előterjesztette 
Az emberi jogok helyzete a világ-

ban – 2011 című dokumentumot. 
A több éve érvényes gyakorlatnak, 
illetve a Lisszaboni Szerződés ál-
tal előírt európai intézményközi 
együttműködési eljárásnak megfe-
lelően az Európai Parlament Emberi 
Jogi Szakbizottsága (DROI) minden 
évben elkészíti saját, az emberi jo-
gokról szóló jelentését a Külügyi 
Szolgálat által előterjesztett munka-
dokumentum alapján. Az együttes 
jelentéstétel célja az emberi jogok-
kal és a demokráciával kapcsolatos 
uniós tevékenységek értékelése, az 
emberi jogok nemzetközi helyzeté-
nek vizsgálata tükrében. 

A most útjára indított jelentésnek 
Leonard Donskis litván liberális 
képviselő a gazdája, ún. árnyék-je-
lentéstévője pedig Tőkés László 
néppárti képviselő.  

Ashton bárónő előterjesztésében 
kiemelte, hogy az éves munkadoku-
mentum méltó módon tükrözi az EU 
által elért eredményeket az emberi 
jogok hatékonyabb érvényesítése 
terén. Az elmúlt esztendőben az 
Unió 36 nyilatkozatot tett közzé kü-
lönféle jogsértések kapcsán, és szá-
mos vitát folytatott le ún. harmadik 
országokkal fenntartott partnersége 
keretében. A dokumentum több te-
matikai kérdésre is kitér, és külön fe-
jezetben foglalkozik – példának oká-
ért – a vallásszabadság kérdésével, 
mely egyike a legfontosabb emberi 
jogi problémáknak. Ezzel egy idő-
ben fi gyelemmel kíséri a világ kü-
lönböző részein előálló aggasztó 

fejleményeket: Bahreinban a nem-
zeti megbékélést sürgeti, Pakisz-

tánban pedig a halálbüntetés ellen, 
valamint a nők jogainak védelmé-
ben szólal fel. Az EP-képviselők által 
kifejezett aggodalmakra válaszolva, 
a külügyi képviselő támogatásáról 
és együttműködéséről biztosította a 
Parlamentet egy átfogó és átlátható 
stratégia kidolgozásában. 

Leonard Donskis jelentéstévő 
felszólalásában a Külügyi Szolgálat 
éves összefoglalóját, illetve a készü-
lő jelentés fontosságát méltatta. To-
vábbá szorgalmazta, hogy az Unió 
hatékonyabb fellépése érdekében 
az Arab Tavasz tanulságait is le kell 
vonni, különös tekintettel a média 
és a kommunikáció szociális szere-
pére. 

Tőkés László felszólalásában az 
Európai Unió alapvető értékei-

ből kiindulva – mint amilyenek az 
emberi méltóság, a szabadság, a 
demokrácia, az egyenlőség, a jogál-
lamiság, és az emberi, valamint a ki-
sebbségi jogok – értékelte a készülő 
jelentést. A Lisszaboni Szerződés 
előírásai révén ezek az értékek az EU 
külkapcsolatai terén is tovább erő-
södhetnek. Éppen ezért a jelentés 
a Parlament számára is rendkívüli 
fontossággal bír – hangsúlyozta er-
délyi képviselőnk –, lehetővé téve, 
hogy a Külügyi Szolgálattal együtt-
működve egy erős és átfogó stra-

tégiát dolgozzanak ki ezen értékek 
hatékonyabb globális érvényesítése 
végett.

Képviselőnk aggodalommát fe-
jezte ki amiatt, hogy az EU által vál-

lalt kötelezettségek és a megtett 
erőfeszítések ellenére, az elmúlt 
évben az emberi jogok helyzete a 
világban nem javult; a súlyos és ál-
landó jogsértések a világ minden 
részében tovább folytatódnak, és 
ártatlan emberek ezrei esnek áldo-
zatául az elnyomásnak. Mindazáltal 
reménykedésre is találunk okot. A 
kegyetlen, embertelen elnyomással 
és megfélemlítéssel szembeni, egy-
re erősödő ellenállásnak lehetünk 
tanúi világszerte: mind egyéni, mind 
közösségi szinten egyre többen kö-
vetelik a szabadság és emberi mél-
tóság iránti jogaikat. „Az EU-nak 
erkölcsi felelőssége ezen odaadó 
és állhatatos társadalmi ellenállást 
támogatnia. Ezt a kötelességünket 
nem szabad elmulasztanunk!” – 
mondotta képviselőnk. Az igazság 
és szabadság nevében emberek 
ezrei özönlöttek ki az utcákra az 
arab világban, s ez a diktatúrákat 
megdöntő szabadságharcokhoz 
vezettet. Hasonló módon Kínában 
is tovább tart a békés, erőszakmen-
tes társadalmi engedetlenség, el-
keseredett tibeti szerzetesek saját 
életüket áldozzák, tiltakozásképpen 
a kommunizmus ellen. Liu Xiaobo 
üldözött kínai emberi jogi aktivistát 
idézve, Tőkés László rámutatott: „Kí-
vülről nem lehet kierőszakolni a vál-
tozásokat. Ezeknek belülről kell el-
indulniuk. Mi viszont kovászai – ka-
talizátorai – lehetünk a változásnak, 
hogyha szolidáris módon kiállunk az 
elnyomottak mellett”. 

Strasbourg, 2012. június 12.

Emberi jogok
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A posztkommunista visszarendeződésnek
az erdélyi magyarok a kárvallottjai
Elismerésre méltó az, a politikai 

pártokon felülemelkedő, együttes 

fellépés az aggasztó méreteket 
öltött romániai magyarellenesség 
ügyében, melynek rendjén nem 
csupán Gyürk András, Gál Kinga 

és alulírott ragadtunk tollat az EP 
magyar néppárti delegációja ne-
vében, hanem Winkler Gyula és 
Sógor Csaba RMDSZ-es EP-kép-
viselők, valamint Tabajdi Csaba 

MSZP-s delegációvezető is levelet 
intéztek az EP szocialista és libe-
rális frakcióvezetőihez, az erdélyi 
magyarság védelmében. Annál saj-
nálatosabb azonban, hogy Tabajdi 
képviselő úr elvbarátai, illetve Han-

nes Swoboda szocialista és Guy 

Verhofstadt liberális frakcióveze-
tők hozzánk intézett válaszleve-
lükben gyakorlatilag védelmükbe 
vették a szocialista vezetésű román 
kormány magyarellenes politikáját.

Szintén elismerésre méltó az, 
hogy a testület társelnökeként Ta-
bajdi Csaba az EP Kisebbségügyi 

Frakcióközi Munkacsoportjának 

(Intergroup) napirendjére tűzte a 
romániai magyarság helyzetét. Az 
intergroup június 14-i ülésének 
meghívottjaiként Borbély László 

RMDSZ-alelnök, valamint Stelian 

Stoian nagykövet, Románia brüsz-
szeli állandó képviseletének veze-
tője voltak az előadói a vitás kérdé-
seknek.

Az elismerésre méltó erőfe-
szítések mellett viszont fonák és 
már-már cinikus, ahogyan Tabajdi 
képviselő úr újbólcsak pártos elő-
ítéletei hangoztatására lyukad ki, 
amikor is „a Fidesz erdélyi tevé-
kenységének, a Nyírő-újratemetés 
ügyének, vagy Kövér László er-
délyi kampánykörútjának” az em-
legetésével próbálja relativizálni 
a nacionalista román kormányzat 
felelősségét. A szocialista kisebb-
ségpolitikus csak azt felejti el ki-
mondani, hogy a magyarellenes-
ségben jeleskedő Szociálliberális 

Szövetség (USL) vezető politikai 
ereje nem más, mint a román 
Szociáldemokrata Párt (PSD), az 
MSZP testvérpártja, a Hannes Swo-

boda vezette szocialista EP-frakció 
pártcsaládjának tagja. Becsületére 
váljék tehát Tabajdi Csaba szoci-
alista delegációvezetőnek, hogy 
ahelyett, hogy Mesterházy Attila 

pártelnökkel együtt örvendezne a 
Victor Ponta vezette román szo-
cialisták választási győzelmének 
– inkább az általuk diszkriminált 
erdélyi magyaroknak fogja pártját.

Örömünk azonban még így sem 
lehet teljes, mivel Tabajdi Csaba 
ugyanakkor kommunista-típu-
sú egypárti logikával jelenti ki, 
hogy „a romániai magyar nemzeti 
közösség – egyetlen – legitim po-
litikai képviselőjének az RMDSZ 

tekinthető”, melynek „folyamatos 
párbeszédet kell folytatnia a kor-
mányzattal”… „A problémákat 
Románián belül kell megoldani” 
– teszi hozzá, a rossz emlékű „be 

nem avatkozás elve” értelmében 
egyben azt is kikötve, hogy „a ma-
gyar politikai erőknek… tartózkod-
niuk kell az etnikumközi feszültség 
további kiélezésétől”.

Száz szónak is egy a vége: vilá-

gosan kell látnunk, hogy Romániá-
ban a legutóbbi kormányváltáskor, 
majd a helyhatósági választások 
rendjén posztkommunista  visz-

szarendeződés történt, melynek 
az erdélyi magyarok csak kárval-
lottjai lehetnek – hasonlóképpen 
ahhoz, ahogyan a Medgyessy–

Gyurcsány-féle utódpárti or-

száglásnak is vesztesei voltunk. – 
Jelenlegi gondjaink „kezelésekor” 
ebből az alaphelyzetből kell kiin-
dulnunk.

Ezt fi gyelembe véve, Tabajdi 
Csaba erőfeszítései nem sok ered-
ménnyel kecsegtetnek. Legfeljebb 
még azt tehetné meg, hogy Han-
nes Swoboda frakcióvezető úrnak 
egy háromoldalú szocialista kon-

zultációt javasolna, a román és a 
magyar szocialisták részvételével. 
Hasonló egyeztetés a szlovákiai 
magyarok ügyében is elkelne…

Brüsszel, 2012. június 20.

Tőkés László 

EP-képviselő

Posztkommunizmus
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Tisztességes igazságügyi eljárást, 
az alapvető emberi jogok tisztelet-
ben tartását, az ártatlanság vélelmé-
nek fi gyelembe vételét sürgették 
európai parlamenti és országgyű-
lési képviselők azon a keddi meg-
hallgatáson, amelyet Gál Kinga (Fi-
desz) szervezésében az EP brüsszeli 
épületében tartottak a Bolíviában 
terrortevékenységgel vádolt, több 
mint három éve fogva tartott Tóásó 

Előd és társai ügyében.
A meghallgatáson jelen volt 

Gulyás Gergely, az Országgyűlés 
emberi jogi bizottságának fi deszes 
alelnöke, aki a bolíviai eljárás kap-
csán kijelentette: önmagában az 
a tény, hogy három év után a bí-
rósági szakasz érdemben még el 
sem kezdődött, „jól mutatja, milyen 
mértékben hiányoznak azok a bizo-
nyítékok, amelyek egy Bolíviában 
kiemelten kezelt eljárás lezárásához 
feltétlenül szükségesek lennének”. 

Emlékeztetett arra is, hogy az 
OGY-bizottság már két tiltakozó nyi-
latkozatot is közzétett a témában, 
és ezekben a bolíviai illetékeseket 
egyebek között arra sürgette, hogy 
a jogállamiság alapján, a nemzet-
közi emberi jogi normákat betartva 
járjanak el, nemzetközi szervezete-
ket (köztük az ENSZ és az EP illeté-
kes szerveit) pedig közbenjárásra 
kérte az ügy törvényes rendezésé-
nek érdekében.    

Gál Kinga  arra emlékeztetett, 
hogy a 2009 áprilisában elfogott Tó-
ásó Elődöt már a bolíviai törvények 
alapján is szabadlábra kellett volna 
helyezni, hiszen 36 hónapnál hosz-
szabb ideig nem tarthatják előze-

tes letartóztatásban. Mint mondta, 
a bolíviai közléseken is érzékelhető 
az ellentmondásosság, és az, hogy 
a fogva tartás bizonyítékait egyelő-
re nem találták meg. „Célunk, hogy 
biztosítsák Tóásó Előd jogát egy 
tisztességes eljáráshoz, az ártatlan-
ság vélelmét és az alapvető emberi 
jogokat” – fogalmazott. 

Az állítólagos terrorista csopor-
tot 2009. április 16-án az ellenzék 
fellegvárának számító Santa Cruz-

ban számolták fel a bolíviai külön-
leges erők. A rajtaütés során életét 
vesztette a magyar állampolgárság-
gal is rendelkező Rózsa Flores Edu-

ardo, az erdélyi magyar Magyarosi 

Árpád és az ír Michael Dwyer. Az 
akció két túlélőjét, a magyar-román 
állampolgár Tóásó Elődöt és a hor-
vát-bolíviai Mario Tadicot azóta 
is fogva tartják, az eljárás többszö-
ri halasztás után várhatóan csak a 
jövő hónap végén kezdődik meg 
érdemben. 

A brüsszeli meghallgatáson Bo-
líviát képviselő René Fernandez 

Revollo nagykövet azt emelte ki, 
hogy az eljárások egy kétharmados 
többséggel jóváhagyott parlamenti 
jelentés szerint is jogszerűek vol-
tak, és az emberi jogi normákat is 
igyekeztek tiszteletben tartani. Az 
említett jelentés szerint a vádlotta-
kat szeparatista tevékenység támo-
gatásával is gyanúsítják – erősítette 
meg a bolíviai diplomata. 

Tóásó Előd testvére, Tóásó Edit 
– aki a meghallgatáson ismertet-
te az ügyet az európai letartózta-
tottak szemszögéből – utóbb úgy 
nyilatkozott, hogy hároméves küz-

delmüknek ez volt az egyik legje-
lentősebb eseménye, mert megva-
lósult az, hogy az érintett nemzetek 
több EP-képviselője összefogott. 
Bizonyosságát fejezte ki, hogy az el-
hangzottak üzenete eljut a bolíviai 
hatóságokhoz. 

Újságíróknak nyilatkozva jelezte 
azt is, hogy az amerikai törvények 
adta lehetőséggel élve petíciót indí-
tottak el, amelynek eredményekép-
pen az Egyesült Államok hatóságai 
is foglalkozhatnak az üggyel, ha si-
kerül összegyűjteni 25 ezer aláírást. 
Arra kérte a lakosságot, hogy csat-
lakozzanak a beadványhoz, amely 
– mint állította –  egyebek között a 
Fehér Ház honlapján is olvasható. 

Az uniós intézmények képviselői 
ígéretet tettek arra, hogy szorosan 
fi gyelemmel kísérik és napirenden 
tartják az ügyet. 

Az Európai Külügyi Szolgálatot 
(EKSZ) képviselő Belén Martinez-

Carbonell leszögezte, hogy az EKSZ 
is igyekszik bekapcsolódni az aggo-
dalmak tolmácsolásába. Mindenki-
nek érdeke, hogy az ügy mielőbb 
megnyugtatóan rendeződjön –
emelte ki. 

Gay Mitchell ír EP-képviselő –
aki a meghallgatáson szóváltásba 
keveredett a bolíviai nagykövettel 
– egyebek között azt kifogásolta, 
hogy az ügyben nem folytattak 
független vizsgálatot. Hozzátette, 
ha lenne ilyen, annak elfogadná az 
eredményeit.

2012. június. 19.

(MTI)

Tisztességes eljárást sürgettek a Tóásó-ügyben

Igazságtétel
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Tőkés László Portugáliában tett látogatást
2012. június 20–22-én az Euró-

pai Parlament Kulturális és Oktatási 
Bizottságának (CULT) héttagú kül-
döttsége tett látogatást a portugáli-
ai Guimaraes és Braga városokban, 
az ország északi részén fekvő Minho 
tartományban. A spanyolországi 
Santiago Fisas Ayxela néppárti 
katalán politikus vezette delegáció 
tagjai voltak – többek között – Tő-

kés László erdélyi, Bagó Zoltán ma-
gyarországi, valamint Piotr Borys 
lengyel képviselők.

A látogatásra abból az alkalomból 
került sor, hogy a 2012. esztendőben 
– a szlovéniai Mariborral párosban 
– Guimaraes lett Európa kulturális 
fővárosa, Braga pedig az Európa if-
júsági fővárosának szerepét tölti be.

Guimaraes – egyebek mellett – 
arról nevezetes, hogy a portugál 

nemzet és nyelv bölcsőjének szá-
mít – ugyanis 1139-ben I. Alfonso 

király itt kiáltotta ki országa függet-
lenségét, mikor is az levált a korabeli 
Spanyolországtól. Braga ennél is ré-
gebbi múltra tekint vissza, ugyanis 
kétezer évvel ezelőtt a Római Biro-
dalom „Augusta Braganca” tele-
pülésén alakult meg Európa egyik 
legrégebbi keresztény egyháza.

A két nevezetes portugál város 
által fémjelzett Minho tartományt a 
vendéglátók az ősiség és a megúju-

lás alapvető tulajdonságaival jelle-
mezték.

Az európai parlamenti küldött-
ség zsúfolt programja rendjén arról 
győződött meg, hogy a nevezett 
portugál városok élelmes módon 
sáfárkodnak az Unió biztosította 
gazdasági-pénzügyi lehetőségekkel, 
és minden alkalmat megragadnak 
a válság leküzdésére. A küldöttség 
tagjai a rendelkezésükre álló két nap 
alatt találkoztak Antonio Magal-

haes és Mesquita Machado pol-
gármesterekkel, valamint az általuk 
vezetett önkormányzatok képviselő-
ivel, továbbá az európai kulturális és 
ifj úsági főváros ügyének felelős kép-
viselőivel. Kíséretükben meglátogat-
ták városaik főbb nevezetességeit, 
valamint a „fővárosi” rangjukkal kap-
csolatos kulturális létesítményeket. 
Beigazolódni látták, hogy rendkívüli 
státuszuk révén a kultúra valóban a 
gazdasági fejlődés, valamint az álta-
lános felemelkedés hatékony eszkö-
zévé vált életükben. 

Santiago Fisas Ayxela delegáció-
vezető alkalmi megnyilatkozásaiban 
a CULT-bizottság közérdekű tevé-
kenységéről nyújtott tájékoztatást, 
és az Európai Parlament szolidaritá-
sáról és támogatásáról biztosította a 
meglátogatott városokat.

A regionális jellegű Minhói Egye-

tem és a szintén a `70-es években 
alakult Brágai Katolikus Egyetem 
gyors ütemű fejlődése arról tanús-
kodott, hogy egy – hátrányos hely-

zetű – régió életében a felsőoktatás 
és a tudományos kutatás fejlődése 
milyen gyökeres változásokat hoz-
hat.

Tőkés László erdélyi képviselőn-
ket valamennyi látogatási helyszí-
nen „romániai magyarként” mutatta 
be a küldöttség katalán vezetője, és 
a temesvári ellenállás kezdeménye-
zőjeként köszöntötték vendéglá-
tóik. A bemutatkozások alkalmával 
tájékoztatást nyújtott az erdélyi 

magyarság helyzetéről, a megbe-
szélések rendjén pedig a portugáliai 
bevándorlók felől érdeklődött.

A hajdan kiterjedt gyarmatbiro-
dalommal rendelkező országban 
viszonylag kevés harmadik világbeli 
bevándorló él, helyzetük normális 
és rendezett. Kelet-Európából fő-
képpen ukrán bevándorlók érkez-
tek Portugáliába, több helyen pedig 
– ezenképpen Brágában is – eléggé 
népes román közösségek élnek.

Látogatásuk második napján, a 
Bom Jesus elnevezésű „szenthe-
lyen”, illetve festői szépségű üdü-
lőhelyen Jorge Ortiga brágai érsek 
fogadta az Európai Parlament kül-
dötteit, aki az Egyház föltétlen tá-
mogatásáról biztosította az európai 
egységfolyamat ügyét.

Guimaraes, 2012. június 22.

Idén Kató Béla kapta az Európai Polgári Díjat
2012-től módosult az Európai 

Parlament által 2008-ban alapított 
Európai Polgári Díj odaítélését 
meghatározó szabályzat. Az új sza-
bályok értelmében a díjat mostan-
tól évente egyszer adják át, és az 
eljárást januárban kezdik el. Min-
den tagállamban felállítanak egy 
nemzeti bírálóbizottságot, amely 
az adott tagállamból öt lehetséges 
díjazottat választ ki. A díjazó ható-
ságként eljáró Kancellária ezt kö-
vetően a 27 tagállamból összesen 
legfeljebb 50 jelöltet választhat ki, 
fi gyelembe véve a földrajzi eloszlás 
és a nemek közötti egyensúly elveit. 

Mint ismeretes, a díjat minden 
évben olyan kivételes teljesítményt 

nyújtó személyeknek ítélik oda, akik 
munkájukkal hozzájárultak a közös 
megértés, a polgárok és a tagál-
lamok közötti szorosabb integrá-
ció előmozdításához, vagy az EU 
értékeinek képviseletére hivatott 
programok kialakításához. A tavaly 
Tőkés László erdélyi EP-képvise-
lő kezdeményezésére Smaranda 

Enache emberjogi harcos, a maros-
vásárhelyi Pro Europa Liga társelnö-
ke részesült Európai Polgári Díjban. 

Idén Tőkés László Kató Béla re-
formátus lelkipásztort, az Erdélyi 
Református Egyházkerület püspök-
helyettesét és főjegyzőjét jelölte 
a magas rangú kitüntetésre, aki 
2012-ben egyedüli díjazott Erdély-

ből, illetve Romániából. Felterjesz-
tésében az erdélyi EP-képviselő a 
következőképpen méltatta a püs-
pökhelyettes munkásságát: „Kató 
Béla, mint református lelkész 1990-
ben az elsők között ismerte fel az 
egyház társadalmi szerepvállalását. 
Ő volt, aki életbe léptette azt az 
ismert kínai mondást, hogy nem 
halat, hanem hálót kell adni az em-
bereknek. (...) Kató Béla a civil társa-
dalom megerősítésében úgy vállal 
szerepet, hogy a nyugati mintákat 
a hazai lehetőségekhez igazítva fo-
lyamatosan terjeszti.”

Az sepsiillyefavai lelkipásztor 
az első nyugati segélyszállítmány 
dömping után a svájci HEKS-szel és 

Portugáliában
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más nyugati segélyszervezetekkel 
karöltve Illyefalván két alapítványt 
hozott létre: a KIDA-t (Keresztyén 
Ifj úsági és Diakóniai Alapítvány) és 
a LAM-ot (Landwirtschaft-Agricul-
tura-Mezőgazdaság). Felépíttetett 
egy Nemzetközi Ifj úsági Konferen-
cia Központot, ugyanakkor a LAM 
alapítványon keresztül több mint 
600 fi atalt küldött ki Nyugat-Euró-
pába képzésekre, melyek elvégzése 

után a fi atalok visszatértek szülő-
földjükre, és vállalkozásokat indítot-
tak alapítványi támogatással. 

Kató Béla ugyanakkor a Diakó-

nia Alapítvány országos hálózatát 
építi, amely az idősek, betegek, fo-
gyatékosok gondozásával foglalko-
zik, oly módon, hogy a gondozot-
takat és családjaikat az önsegítés 
útjára rávezesse.

A díjazott továbbá hatékonyan 

részt vett és vesz a mai napig az ön-
álló anyanyelvű egyetemi oktatás 
megszervezésében is a 2000-ben 
alapított Sapientia Egyetem kura-
tóriumának elnökeként.

A nemzeti díjátadó ünnepség-
re 2012 novemberében kerül majd 
sor.

Brüsszel, 2012. június 26.

2012. június 26-án, Brüsszelben, 
az Európai Parlament székhelyén 
nyitották meg a Közös tér – Közös 

örökség című kiállítást, mely a Kár-
pát-medencei megújuló építészeti 
örökséget volt hivatott bemutatni. 
A magyarhoni Kulturális Örökség-

védelmi Hivatal (KÖH) jóvoltából 
megvalósuló vándorkiállítás Sepsi-
szentgyörgy, Pécs, Budapest, Eszter-
gom és Komárom állomásain át ér-
kezett az Európai Unió fővárosába.

Megnyitó beszédében Tőkés 

László európai képviselő házigazdai 
minőségében köszöntötte a népes 
közönséget, köztük azt a több mint 
húsztagú erdélyi látogatócso-

portot, mely meghívására érkezett 
Brüsszelbe. Angol és magyar nyel-
ven elhangzott beszédében kiemel-
te, hogy ez alkalommal harmadíz-
ben kerül sor olyan rangos rendez-
vényre, mely a Kárpát-medencei 
magyarság határokon átívelő nem-
zeti összetartozását jeleníti meg. A 
magyar szellemi élet nagyságait be-
mutató 2010-es kiállítást és a 2011-

es borászati bemutatót követően a 
mostani rendezvény határokon túli 
épített örökségünk térképével raj-
zolja ki nemzeti összetartozásunk 
egységét.

Tamási Judit, a KÖH elnöke a 
nemzeti örökségvédelem 1998–
2006 közötti határon túli szolgálatát 
ismertette, melynek köszönhetően, 
viszonylag rövid idő alatt, mintegy 
1,5 milliárd forint értékben közel 
háromszáz történelmi épületet, mű-
emléket és templomot újítottak fel. 
Ebben kivételes érdemeket szerzett 
a Teleki László Alapítvány, illetve 
– a szintén jelen lévő – Sebestyén 

József restaurátor műépítész. 
Szilágyi Zsolt kabinetvezető, a 

kiállítás főszervezője felvezető be-
szédében közép-európai térségünk 
kulturális egységének jegyében mu-
tatta be Marco Scurria olaszországi 
néppárti képviselőt, a Művelődési és 
Oktatási Bizottság (CULT) koordiná-
torát, valamint Piotr Borys lengyel 
képviselőt, a CULT-bizottság tagját, 
akik az olasz, lengyel és európai kul-

turális kapcsolatok összefüggésé-
ben üdvözölték és értékelték a Kár-
pát-medencei magyar kiállítást.

A Brüsszelbe látogató erdélyi uta-
zócsoport délután egy szimpózium 
keretében ismerkedett az Európai 
Parlament szerepével és tevékeny-
ségével. 

A látogatócsoport tagjai voltak a 
Török Apollónia vezette Il Pastor 

Fido nagyváradi régizene-együt-
tes tehetséges és lelkes muzsikusai, 
akik a kiállítás-megnyitó alkalmával 
fejedelemség-korabeli erdélyi zenei 
műsorukat mutatták be.

A rendhagyó jellegű kulturális 
esemény jelképes módon és gya-
korlati erővel  utalt reá arra, az idén 
áprilisban elfogadott országgyűlési 
határozatra, mely a Kárpát-Me-

dencei Magyar Nemzeti Örökség 

létrehozásával azt kívánja szolgálni, 
hogy: „a XX. században a történelem 
viharai által szétszakított nemzetré-
szek ismét egymásra találjanak”.

Brüsszel, 2012. június 26.

Kárpát-medencei épített örökségünket bemutató kiállítás nyílt

Örökségünk
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Harmadik állomásához érkezett 
szombaton, június 23-án a Tőkés 

László erdélyi európai parlamenti 
képviselő kezdeményezésére elin-
dított Borkultúra a Kárpát-meden-

cében elnevezésű borbemutató és 
vándorkiállítás, aminek az eddigi 
– brüsszeli és nagyváradi – helyszí-
neket követően az egri borvidékhez 
tartozó Szomolya biztosított helyet.

A Kárpát-medencei borásztalál-
kozó házigazdája Kaló Imre volt, 
aki 2011-ben elnyerte a „borászok 
borásza” címet. A szakember a ren-
dezvény ünnepélyes megnyitója 
alkalmából kifejtette: a magyar nép 
szőlő- és borkultúrája minden más 
nemzet számára irány- és példamu-
tató életkultúra.

Köszöntőjében Tőkés László ki-
tért arra, hogy tavaly létrehozták a 
Kárpát-medencei Magyar Borászok 
Egyesületét, amelynek maga is tisz-
teletbeli tagja, így ilyen minőségé-
ben szólalt fel a rendezvényen. A po-
litikus emlékeztetett arra, hogy saját 
kezdeményezésére az első ilyen 
rangos bemutatót, a Kárpát-meden-
cei magyar borászok kiválóságainak 
részvételével Brüsszelben tartották 
tavaly, a magyar EU-Elnökség ün-
nepélyes zárásakor. Idén januárban 
a borászati kiállítás Nagyváradra is 
elérkezett.

Tőkés László szomolyai beszédé-
ben felidézte 2009-ben megfogal-

mazott európai parlamenti választá-
si jelszavát: „Magyar unió az Európai 
Unióban”. Ezt azzal kapcsolta össze, 
hogy az egyszerű ember sem me-
hetne Isten elé, ha nem tudna közel 
kerülni felebarátjához, mint ahogy 
a magyarság sem ostromolhatná 
eredményesen Európa csúcsait, ha 
a nemzet tagjai nem találnának egy-
másra. Mint érvelt, ez az eszmeisége 
a szomolyaihoz hasonló jellegű ta-
lálkozóknak. 

Tőkés László azt is elmondta, 
hogy egy nemzet szellemi örök-
ségéhez szervesen kapcsolódik a 
borászat, vagy éppen a konyha-

művészet, a különböző gazdasági 
ágazatok. „Örökségünk részét ké-
pezik hungarikumok és transzilva-
nikumok gyanánt a magyarok által 
megtermelt értékek” – fogalmazott 
az EP-képviselő. Az erdélyi politikus 
beszélt arról is, hogy az általa felmu-
tatott értékek ellenére, Kis-Magyar-
országot csapják arcul mindennap a 
nemzetközi politika porondján. Azt 
az országot éri inzultus, amely a tér-
ségben a legkevésbé nacionalista, 
antiszemita vagy rasszista. „Az ilyen 
rendezvények viszont arra valók, 
hogy összeálljon az, ami összetar-
tozik, és kiegészüljön az, ami széttö-
redezett” – összegzett a Királyhágó-
melléki Református Egyházkerület 
korábbi püspöke, majd Pál apostol-
nak az Efézusbeliekhez írt levelét 
idézve, Isten áldását kérte az egybe-
gyűltekre és a magyar nemzetre.

A rendezvényen képviseltette 
magát Bott Frigyes (Felvidék), Bal-
la Géza (Arad-Hegyalja), Maurer 
Oszkár (Délvidék), Frittman János 
(Alföld), Jásdi István (Balaton), De-
meter Zoltán (Tokaj), Gere Andrea 
(Dél-Pannónia), Bock József György 
(Villány), Seprődi József (Küküllő-
mente), valamint Rókusfalvy Pál (Kö-
zép-Magyarország) pincészete. 

A szomolyai borásztalálkozót he-
lyi előadóművészek, valamint a Ba-
kator és a Téka zenekarok fellépései 
színesítették. 

Budapest, 2012. június 24.

Kárpát-medencei borásztalálkozó Szomolyán

Borkultúra
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A MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ ZSINATÁNAK 

KOLOZSVÁR

Tisztelt unitárius zsinati tagok, kedves nemzettársaink!

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Elnöksége nevében gratulálunk a Magyar Unitárius Egyház egysé-

gének újbóli megteremtéséhez. E kiemelkedő jelentőségű történelmi esemény jelentős üzenetet közvetít 
a magyar nemzeti közösségnek: ma, a 21. században Erdélyben újra egyesül az, ami eredendően összetarto-
zott. A számbelileg kisebb létszámmal rendelkező korábbi Magyarországi Unitárius Egyház egyesül az erdélyi 
anyaegyházzal.

 
Az újraegyesítésnek kétségtelen egyháztörténelmi jelentősége van, mely üzenettel bír a Kárpát-meden-

ce szétszabdalt térségeiben élő, más felekezetű, saját egyháza iránt elkötelezett, minden magyar számára. Az 
unitáriusok történelmi cselekedete ezúttal is példamutató a történelmi testvéregyházak számára.

 
Az újraegyesítésnek ugyanakkor fontos nemzetpolitikai jelentősége is van. A trianoni diktátumot köve-

tő években a határok mindkét oldalán sok helyen újra kellett szervezni a társadalmi intézmények, egyházak 
rendszerét, hogy azok a megmaradás és a fejlődés további bástyái lehessenek. Az 1989-es népfelkelés óta 
eltelt huszonkét esztendőben mindannyian megtapasztalhattuk, hogy huszadik századi széttöredeztetésünk 
túl hosszúra nyúlt. A nacionál-kommunizmus emelte falakat nehéz volt és ma is nehéz ledönteni. Nehéz a 
párhuzamos, egymásnak gyakran ellentmondó társadalmi építkezést egybehangolni, közös nemzetpolitikát 
kialakítani. Az unitárius egyház újraegyesítése mindazonáltal azt bizonyítja, hogy lehetséges. Lehet, ha van-
nak kitartó elöljárók és egyháztagok, akik következetesen hisznek abban, hogy ami összetartozik, annak a 
közös múlt okán a jövője is közös kell legyen. 

 
Elismerésünket fejezzük ki mindazok iránt, akik az elmúlt huszonkét esztendőben a két egyházrész kép-

viseletében azon fáradoztak, hogy az újraegyesítés létrejöhessen. Az unitáriusok a közelmúltban is számará-
nyukon felül vették ki részüket a társadalmi építkezésben, a közösségi munkában és a nemzeti érdekképvise-
let terén. Isten és ember szolgálata mellett mindig is küldetésként élik meg a közművelődés, az oktatás és a 
társadalmi felelősségvállalás területén kifejtett szolgálatot. Egyházuk lelkészei és világi vezetői számtalanszor 
állítottak példát szorgalomból, bátorságból, a közéleti kérdések iránti fogékonyságból és áldozatos szolgá-
latból.

 
Az újraegyesítés jelentőségénél fogva a nyugati világnak is üzen, mindazoknak, akik egyáltalán nem is-

merik, vagy nehezen értik meg a trianoni döntést és annak következményeit. Üzeni, hogy itt, Kelet-Európa 
szegletében – a huszadik századi kényszerhatároktól függetlenül – a magyarok összetartoznak. Összetartoz-
nak, és úgy szeretnék alakítani jövőjüket, hogy ami évszázadokig egy volt, az mindörökké egy legyen. A jövő 
Európája a történelmi régiók és a határok nélküli nemzetek, intézmények Európája – ezt üzeni az unitáriusok 
történelmi cselekedete. 

 
Az újraalakult Magyar Unitárius Egyház az egyházegyesítő zsinat után új történelmi időt kezd. Az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács nevében ehhez kívánunk eredményes közösségi szolgálatot, társadalmi éberséget és 
az egyház hivatásának hatékony betöltését!

Nagyvárad/Kolozsvár, 2012. június 28.

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Elnöksége nevében,

 Tőkés László           Püsök Csaba

                  elnök                                             egyházügyi alelnök

Újraegyesítés


