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Tőkés László európai parlamenti képviselő Sajtóirodájának értesítője

Húsz éve, hogy a kolozsvári Szent Mihály-temp-

lomban, az akkori egyetlen magyar érdekképviseleti 

szervezet tagjai felesküdtek az erdélyi autonómia-

törekvések képviseletére. A Kolozsvári Nyilatkozat 

egyhangú elfogadása és az eskütétel 20. évfordulója 

alkalmából, 2012. október 27-én az Erdélyi Magyar 

Néppárt politikatörténeti konferenciát szervezett a kin-

cses városban. A rendezvény végén a Néppárt szená-

tor- és képviselőjelöltjei megújították a két évtizeddel 

ezelőtt letett esküt, és egy új nyilatkozatot fogadtak 

el, amely az autonómia ügyének felvállalásán túl, Ro-

mánia modernizációs lehetőségeként a föderalizmust, 

a hagyományos régiók szövetségi rendszerét jelöli meg. 

A konferencia keretében a jelenlévők az elmúlt két 

évtized fontosabb kisebbségpolitikai eseményeit idéz-

ték fel, különös hangsúlyt fektetve az erdélyi magyar 

önrendelkezés kivívására irányuló vagy azt akadályozó 

eseményekre.

Tőkés László EP-képviselő, az Erdélyi Magyar Nem-

zeti Tanács (EMNT) elnöke a folytonosság jelentősé-

gére hívta fel a fi gyelmet beszédében. Hangsúlyozta: 

ma is kötelező érvényű a Kolozsvári Nyilatkozat szel-

leme. A „hivatalos politikai kurzus” képviselői szerint a 

Nyilatkozatban foglalt célok nagyrészt megvalósultak, 

azonban mindenki tapasztalhatja, hogy ennek éppen az 

ellenkezője igaz – mutatott rá Tőkés László. Az Erdélyi 

Magyar Néppártnak kötelessége az autonómia ügye, és 

a politikai önazonosság következetes képviselete, hang-

súlyozta Tőkés László a gyökeres változások melletti 

kiállásra biztatva a néppártiakat.  Hozzátette: hallja 

a pesszimista hangokat is, de az 1989-es események 

tapasztalata arra tanította, hogy még a legreményte-

lenebb helyzetben sem szabad feladni igazunkat. Nyer-

hetünk, ha bízunk az isteni gondviselésben, valamint ha 

elegendő akarat van bennünk céljaink megvalósítására 

– zárta beszédét a Néppárt védnöke. 

Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke 

felidézte: a rendszerváltozás után három évbe telt, míg 

az erdélyi magyar politikában felálltak a frontvonalak. 

Egyesek a kisebbségi jogokban, és a román közigazga-

tási rendszerbe való beépülésben gondolkodtak, mások 

viszont úgy vélték, hogy a jövőt nem szabad aprópénz-

re váltani, és az autonómia fontosságát hangsúlyozták. 

Ebben a kontextusban került sor a Kolozsvári Nyilatko-

zat elfogadására, amely a nemzeti oldal zászlóbontását 

is jelentette, fogalmazott a Néppárt elnöke. Meggyő-

ződése szerint a Néppárt legfontosabb feladata, hogy 

egyesítse az autonomista erőket, hiszen csak széleskö-

rű összefogással sikerülhet az önrendelkezést kivívni. 

Szilágyi Zsolt, a Néppárt alelnöke az erdélyi ma-

dEPutáció



2

dEPutáció

gyar politizálás nemzetközi vonatkozásait emelte ki be-

szédében. Rámutatott arra, hogy az erdélyi magyarság 

nem véres konfl iktusok által próbálja kivívni önrendel-

kezését – mint ahogy egyes balkáni népek –, hanem 

békés, demokratikus úton. Szilágyi elmondta: számos 

lehetőséget elszalasztottunk, amikor is az erdélyi auto-

nómiát nemzetközi szintekre emelhettük volna. A nép-

párti elöljáró szerint minden alkalmat meg kell ragadni 

annak érdekében, hogy mind idehaza, mind külföldön 

nyilvánvalóvá váljon az erdélyi magyarság autonó-

mia-igénye. Szilágyi – aki a Kolozsvári Nyilatkozat ide-

jén a legfi atalabb parlamenti képviselőnk volt – felhívta 

a fi gyelmet: Erdély régió önkormányzatisága, illetve 

ezen belül a tömbmagyar vidékek autonómiája nem 

öncél, hanem megoldás és a román állam érdeke is. 

A konferencián részt vett Németh Zsolt, Magyar-

ország külügyi államtitkára is, aki csatlakozva a Ko-

lozsvári Nyilatkozat esküjéhez, kijelentette: olyan foga-

dalom ez, amelyet meg lehet és meg is kell tartani. Az 

autonómia olyan közös Kárpát-medencei ügy, amely-

nek nem elválasztania, hanem összekötnie kellene az 

erdélyi magyar pártokat.

A Néppárt rendezvényén előadást tartott továbbá 

Sándor Krisztina, az EMNT ügyvezető elnöke, Bor-

bély Zsolt, az EMNT alelnöke, Ágoston András, a 

Vajdasági Magyar Demokrata Párt vezetője és Bakk 

Miklós politológus. Gál Kinga európai parlamenti kép-

viselő videóüzenetben köszöntötte a megjelenteket.

Az esemény záróakkordjaként a résztvevők megko-

szorúzták Márton Áron szobrát a Szent Mihály-temp-

lom előtt. 

Az Erdélyi Magyar Néppárt sajtóközleménye nyomán

– A Kolozsvári Nyilatkozat 20. évfordulóján tartott 

ünnepi konferencia zárónyilatkozata –

1989 decemberében a hetven évvel korábban idegen 

elnyomás alá kényszerített erdélyi magyarság történelmi 

esélyt nyert arra, hogy politikai akaratát szabadon kife-

jezze és saját sorsának alakítója legyen. Közel három év 

útkeresés és termékeny belső vita után, 1992. október 

25-én nemzeti közösségünk akkor még egyedüli érdek-

képviseleti szövetsége a Kolozsvári Nyilatkozatban ha-

tározottan és egyértelműen megfogalmazta a stratégiai 

célt: a belső önrendelkezés elvén alapuló közösségi 

autonómiák megteremtését és működtetését mint 

egyetlen olyan közjogi megoldást, amely hosszú távon 

garanciát jelenthet közösségként való megmaradásunk-

ra szülőföldünkön. 

A Kolozsvári Nyilatkozat 20. évfordulóján visszate-

kintve megállapítható:

– az autonómia-központú önépítkezés, a szervezet 

nemzeti önkormányzatként való működtetése bíztató 

folyamatának új – végzetes – irányt szabott az 1996-os, 

garanciák nélküli kormányzati szerepvállalás. Az akkori 

politikai elit a rövid távú hatalomgyakorlásért beáldozta 

a hosszú távú megoldást: az autonómiát. Ma már ta-

pasztalati tény: a stratégiai elképzelések nélküli „apró 

lépések politikája” nemzeti közösségünket teljes mérték-

ben kiszolgáltatja a román központosított nemzetállam 

mindenkori politikai széljárásának;

– a tiszteletbeli elnöki tisztség megszüntetésével 

2003-ban az RMDSZ vezérkara szimbolikusan is leszá-

molt a temesvári demokratikus népfelkelés és a múlt 

rendszerrel való éles szembenállás eszmei-politikai örök-

ségével. Ennek egyenes következményeképpen, a nem-

zeti kataszter és az általános és titkos belső választások 

elszabotálásával, a belső demokrácia elsorvasztásával, a 

saját hatalmát újratermelő pártvezetőség erdélyi magyar 

közösségünkön belül újraépítette az 1989-ben súlyos 

véráldozattal megdöntött egypártrendszert. Szomorú 

JÖVŐT ERDÉLYBEN!
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TŐKÉS LÁSZLÓ EP-KÉPVISELŐ

ESEMÉNYNAPTÁRA

történelmi tapasztalat: az egypártrendszer számára mindig 

fontosabb saját túlélése, mint a közösségé, amelynek érde-

keit képviselnie kellene.

Amiképpen őseink sem engedtek a ’48-ból, ahogyan az 

Anyaország nemzeti kormánya sem enged az ’56-ból, azon-

képpen mi sem engedhetünk a ’89-ből!

Ehhez azonban új egységet kell létrehoznunk. Olyan 

együttműködési rendszert, amelyben a társadalom egésze 

– történelmi egyházaink, civil és szakmai közösségeink – 

alkotó hozzájárulásával az erdélyi magyar politika szereplői 

egy közösen elfogadott nemzeti minimum mentén csele-

kednek. Azért nevezzük nemzeti minimumnak, mert ebből 

engedni nem szabad az erdélyi magyar közösséget képvi-

selőknek, jussanak bármelyik magyar párt színeiben Romá-

nia Parlamentjébe.

Az Erdélyi Magyar Néppárt a Kolozsvári Nyilatkozat és 

a Brassói Kongresszus eszmei hagyományának jegyében ké-

szen áll erre a közös cselekvésre az erdélyi magyarság belső 

önrendelkezése és többszintű autonómiájának megvalósí-

tása érdekében. Ugyanakkor együttműködni kész a román 

politika minden olyan szereplőjével, amely támogatja az 

erdélyi magyarság belső önrendelkezésének megvalósítását, 

a többszintű autonómia formájában. Tudjuk, hogy az au-

tonómia kérdésében áttörést csak közösen tudunk elérni.

Jövőt Erdélyben! – röviden így összegezhetjük az Er-

délyi Magyar Néppárt programját, amellyel regionális ha-

zánk, Erdély politikájának új irányt szab. (…) 

A „közös erdélyi haza” nagyobb európai dimenzióját 

a föderalizmus elvei alkotják. Az európai föderalizmus 

ugyanis nem áll meg országunk határainál, a szülőföldün-

ket is magába foglaló Romániának magának is föderá-

lis szerkezetűvé kell válnia: a nagy történelmi régiók szö-

vetségeként csak így tud életképes állami keretévé lenni a 

„külön” szülőföldeknek, s egyben csak így lehet ténylegesen 

tagjává válni a válságai ellenére is újraegyesülő Európának. 

(…)

Kós Károllyal együtt valljuk: „a mi igazságunk: a mi 

erőnk; az lesz a mienk, amit ki tudunk küzdeni magunk-

nak.”

A bátraknak kiáltunk hát, „a harcolni akaróknak, a köte-

lességtudóknak; a látni akaróknak, az előrenézőknek.” „Aki 

gyáva, aki rest, aki alkudni akar, az nem közénk való.”

Kiáltjuk a jelszót: „építenünk kell, szervezkedjünk át a 

munkára.”

Kiáltjuk a célt: „a magyarság nemzeti autonómiája.”

Kolozsvár, 2012. október 27.

2012. OKTÓBER

Október 3.

● Marosvásárhely 

Sapientia-tanévnyitó

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 

első tanévnyitójának tizenkettedik évfordulója alkalmá-

ból évnyitóval egybekötött Egyetemi Napot tartottak 

a marosvásárhelyi Műszaki és Humántudományok Kar 

aulájában. Az ünnepség díszvendége Orbán Viktor, 

Magyarország miniszterelnöke volt, aki, a magyar fel-

sőoktatásban betöltött történelmi szerepéért, első-

ként vehette át az egyetem szenátusa által alapított 

Bocskai István-díjat.  A Sapientia oktatói és diákjai 

mellett, több anyaországi és erdélyi közéleti szereplő is 

részt vett az ünnepélyen. Köszöntő beszédet mondot-

tak:  Kató Béla, a Sapientia Alapítvány elnöke, Tőkés 

László, a Partiumi Keresztény Egyetem elnöke, erdélyi 

EP-képviselő, Dávid László, a Sapientia EMTE rek-

tora, valamint János-Szatmári Szabolcs, a Partiumi 

Keresztény Egyetem rektora.

Október 5.

● Nagyvárad

PMMC-évadnyitó

Barcsay mester és tanítványai-kiállítás

Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes előadása

Gazdag programkínálattal nyitotta meg új évad-

ját a Partiumi Magyar Művelődési Céh (PMMC). 

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület kép-

csarnokában, Barcsay mester és tanítványai címmel 

nyílt tárlat, majd az Erdélyi Magyar Hivatásos Tánc-

együttesek Találkozója keretében, a Hargita Nemze-

ti Székely Népi Együttes Ördöngösök Füzesen című 

táncjátékát tekinthették meg az érdeklődők a Sziglige-

ti Színházban. Az előadást követően az egyházkerületi 

székház dísztermében a Fabatka népzenei együttes 

koncertezett, majd jó hangulatú táncház zárta az es-

tét. A tárlatot – egyben az új évadot – Tőkés László 

EP-képviselő, a PMMC elnöke nyitotta meg. 

Október 6.

● Brassó

II. Brassói Magyar Napok 

(szeptember 28. – október 7.) 

Megemlékezés a 13 Aradi Vértanú emléknapján

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Brassó megyei 

szervezete – több civil szervezettel közösen – második 

alkalommal szervezte meg a Brassói Magyar Napo-

kat. Példátlan összefogást tanúsítva, 56 támogató, 25 

partnerszervezet, 28 médiapartner, valamint számos 

önkéntes állt a nemes ügy mellé. A rendezvénysorozat 

védnökei: Semjén Zsolt, Magyarország nemzetpoliti-

káért felelős miniszterelnök-helyettese; Németh Zsolt 

parlamenti államtitkár; Tőkés László EP- képviselő, az 

EMNT elnöke; Deutsch Tamás EP-képviselő; Füzes 

Oszkár, Magyarország bukaresti nagykövete voltak. 

Tőkés László a 13 Aradi Vértanú gyásznapja alkalmá-
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ból a Drámai Színházban tartott előadást.

Október 7.

● Marosvásárhely 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) Országos Vá-

lasztmányának ülése 

Marosvásárhelyen tartotta országos választmányá-

nak alakuló ülését az EMNP. Szabály szerint két or-

szágos küldöttgyűlés közötti időszakban ez a testület 

vezeti a párt tevékenységét, tagjai pedig az országos 

elnökség mellett a megyei, illetve a széki elnökök, va-

lamint a párt szakbizottságainak a vezetői. A Néppárt 

indulásával megteremtődött az erdélyi magyarság tár-

sadalmi és politikai életében a választás szabadságának 

demokratikus joga – hangsúlyozta Tőkés László véd-

nök a gyűlésen, aki szerint ez egyet jelent a demokra-

tikus rendszerváltozással.

Október 9.

● Budapest

Magyar Állandó Értekezlet XI. ülése

Államelnöki fogadás a Sándor-palotában

Október 10–11.

● Brüsszel

Európai parlamenti munkahét

Október 12.

● Nagyvárad

A Pro Universitate Partium Alapítvány Alapító Ta-

nácsának és Kuratóriumának ülése

Október 15–16.

● Brüsszel

Európai parlamenti munkahét

Október 16–18.

● Bukarest

Az Európai Néppárt kongresszusa

Európai Néppárti Tanulmányi Napok 

Sajtóértekezlet

Románia központosított államhatalmi rendszerének 

újragondolására, a decentralizáció szükségességére 

hívta fel a fi gyelmet Tőkés László európai parlamenti 

képviselő azon a sajtótájékoztatón, amelyet az Euró-

pai Néppárt bukaresti kongresszusa alkalmából tar-

tott a román parlament épületében, Toró T. Tibor 

EMNP-elnök és Szilágyi Zsolt alelnök társaságában. 

Megítélése szerint az ország addig nem fog kilábalni a 

gazdasági válságból, amíg a decentralizációval együtt 

járó regionalizáció nem valósul meg az országban.

Október 20.

● Csokaly

Jótékonysági falulátogatás

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) Sta-

tisztikai Világnapja alkalmából az egyik legnagyobb 

magyar statisztikai tudósunkra, Fényes Elekre emlé-

keztek szülőfalujában, a Bihar megyei Csokalyon. Soós 

Lőrinc, a Magyar Statisztikai Társaság elnöke ezúttal 

sem érkezett üres kézzel a településre: a helybéli Fa-

zakas Zoltán és családja közreműködésével több tu-

cat szeretetcsomagot osztott ki az érmelléki település 

hátrányos helyzetű lakói között. A Fényes Elek egykori 

szülőházánál emelt szobor előtt köszöntőt mondottak: 

Soós Lőrinc elnök, Tőkés László EP-képviselő, vala-

mint Béres Csaba székelyhídi polgármester. A szobor 

megkoszorúzását követően a református templomban 

Nagy József Barna, az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-

nács partiumi régióelnöke osztotta meg gondolatait a 

csokalyiakkal.

● Érmihályfalva 

Az Erdélyi Magyar Néppárt helyi irodájának felava-

tása

Sajtóértekezlet

Az EMNP partiumi szervezete az első – önkor-

mányzati határozat révén kapott – területi irodáját 

Érmihályfalván avatta fel. Az ünnepélyes irodaavatót 

megelőzően a régió tanácsosainak alapképzésére, vala-

mint a Regionális Önkormányzati Tanács megalakítá-

sára került sor. Tőkés László EP-képviselő, a Néppárt 

védnöke a szakmai grémium megalakulása alkalmából 

mondott beszédében annak a meggyőződésének adott 

hangot, miszerint az új nemzeti pártra meghatározó 

szerep vár az erdélyi magyar közéletben. 
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Október 21.  

●Nagyvárad-Rét  

’56-os megemlékező istentisztelet

’56-os Emlékpark-avató

’56-os emléktábla koszorúzása a KRE-székházban

Az 1956-os magyarországi és Kárpát-medencei sza-

badságharc áldozatainak emléke előtti tisztelgés jegyé-

ben emlékparkot avattak a nagyvárad-réti református 

templom kertjében. Az avatót megelőző hálaadó is-

tentiszteleten Tőkés László előző királyhágómelléki 

püspök, európai parlamenti képviselő hirdetett igét. 

Az ünnepi esemény kiemelt meghívottja Wittner Má-

ria volt, akit az 1956-os megtorlások rendjén halálra, 

utóbb pedig életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek. 

Megemlékező beszédet tartott Bába Iván magyaror-

szági külügyi államtitkár. Az Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanács szervezésében a meghívottak látogatást tettek 

a Partiumi Keresztény Egyetem udvarán kialakított 

panteonban, ahol – a váradiak közösségében – az ’56-

os emléktáblát is megkoszorúzták. 

Október 22–26.

● Strasbourg

Európai parlamenti munkahét

Október 27.

● Kolozsvár

A Kolozsvári Nyilatkozat 20. évfordulója

Márton Áron szobrának megkoszorúzása

Sajtóértekezlet

A Kolozsvári Nyilatkozat elfogadása, valamint a 

Szent Mihály-templombeli eskütétel 20. évfordulója al-

kalmából az Erdélyi Magyar Néppárt politikatörténeti 

konferenciát szervezett a kincses városban. A rendez-

vény keretében a Néppárt szenátor- és képviselőjelöltjei 

megújították a két évtizeddel ezelőtt letett esküt, és 

egy új nyilatkozatot fogadtak el, amely az autonómia 

ügyének felvállalásán túlmenően Románia modernizá-

ciós lehetőségeként a föderalizmust, a hagyományos 

régiók szövetségi rendszerét jelöli meg. Tőkés László, 

az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke beszédében 

a folytonosság jelentőségére hívta fel a fi gyelmet, a 

Kolozsvári Nyilatkozat változatlan érvényességét hang-

súlyozva.  Az esemény záróakkordjaként a résztvevők 

a Szent Mihály-templom előtt megkoszorúzták Már-

ton Áron szobrát.  Az ezt követő sajtótájékoztatón 

az Erdélyi Magyar Néppárt vezetői bejelentették: 39 

képviselőjelölttel és 40 szenátorjelölttel indulnak a de-

cemberi parlamenti választásokon, Erdély 16 megyéjé-

ben, valamint Bukarestben és a Kárpátokon túli Bákó 

megyében. 

Október 28.

● Nagyvárad

Vasárnapi istentisztelet és keresztelés az olaszi 

templomban

A Csillagocska Alapítvány 10. évfordulója

Fennállásának 10. évfordulóját ünnepelte a nagyvá-

radi Csillagocska Alapítvány a Szigligeti Színházban.  

A Nagyvárad-Réti Református Egyházközséghez tarto-

zó civil szervezetből mára néptánccsoport, zenekar és 

több énekkar – a Csillagfény Énekkar, a Váradi Dal-

nokok férfi kórus, továbbá a Nagyváradi Asszonykórus 

– is „kinőtt”, emellett hozzájuk tartozik a Csillagocska 

Óvoda is. Az évfordulót jubileumi gálaműsorral ün-

nepelték, amelyen felléptek a felsorolt énekkarok, to-

vábbá a Csillagocska Táncegyüttes mintegy kétszáz 

táncosa is.  Köszöntőt mondottak: Pálfi  József nagy-

várad-réti lelkipásztor, a Csillagocska Alapítvány elnö-

ke, Tőkés László EP-képviselő, az alapítvány állandó 

támogatója, valamint Jantyik Zsolt, a magyarországi 

Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára, a 

Debreceni Művelődési Központ igazgatója. 

Október 30. 

● Budapest

Sajtóértekezlet

Szigorúan ellenőrzött életek – díszbemutató az Urá-

nia Filmszínházban

Kabay Barna és Petényi Katalin Szigorúan elle-

nőrzött életek című dokumentumfi lmjét mutatták be 

Budapesten. A bemutató díszvendége Tőkés László, 

az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke, az Európai 

Parlament néppárti képviselője volt, aki a Ceauşes-

cu-rezsim bukását eredményező 1989-es temesvári 

népfelkelés kirobbantójaként egyik főszereplője az al-

kotásnak.  A fi lmbemutatót megelőző sajtótájékozta-

tón Királyhágómellék korábbi püspöke – egyebek mel-

lett – arról beszélt, hogy még ma sem történt meg az 

erdélyi egyházi közélet teljes körű megtisztítása egykori 

titkosszolgálati örökségétől.
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A Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem 

első tanévnyitójának tizenkettedik évfordulója alkalmá-

ból, 2012. október 3-án évnyitóval egybekötött Egye-

temi Napot tartottak a marosvásárhelyi Műszaki és 

Humántudományok Kar aulájában. 

Az ünnepség díszvendége Orbán Viktor, Magyaror-

szág miniszterelnöke volt, aki – a magyar felsőoktatás-

ban betöltött történelmi szerepéért – elsőként vehette 

át az egyetem szenátusa által alapított Bocskai Ist-

ván-díjat.

A Sapientia oktatói és diákjai mellett, több anyaor-

szági és erdélyi közéleti szereplő is részt vett az ünne-

pélyen. Köszöntő beszédet mondottak: Kató Béla, a 

Sapientia Alapítvány elnöke, Tőkés László, a Partiumi 

Keresztény Egyetem elnöke, erdélyi EP-képviselő, Dá-

vid László, a Sapientia – EMTE rektora, illetve Já-

nos-Szatmári Szabolcs, a Partiumi Keresztény Egye-

tem rektora.

Orbán Viktor a Bocskai-díj átvétele után megtartott 

előadásában arra hívta fel a diákság fi gyelmét: „Soha 

nem azon kell gondolkozni, hogy hogyan legyünk va-

lakik, hanem csak arra szabad összpontosítani, hogy 

mit akarunk csinálni. A fontos és nagy dolgokhoz a 

Jóisten megadja az eszközöket”. A miniszterelnök arra 

bíztatta a fi atalokat, hogy tudásukat szeretettel ötvöz-

zék, hiszen: „a szív tudásán áll vagy bukik magán- és 

közéletünk, hogy igazságosak vagyunk-e társainkhoz”.  

  Az Egyetemi Nap keretében a magyar kormány, a 

Sapientia Alapítvány, a Sapientia EMTE és a Partiumi 

Magyar Keresztény Egyetem jelen lévő képviselői elvi 

megállapodást írtak alá az erdélyi magyar felsőoktatás 

fejlesztése érdekében.

 

Nagyvárad, 2012. október 3.

TANÉVNYITÓ A SAPIENTIA -

ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEMEN

Tisztelt Ünneplők! Kedves Testvéreim!

A hálaadás szavával szólok ezen az évnyitón, nem-

zetünk és egyházaink közösségében visszatekintve az 

eltelt időre. Nagy utat tettünk meg 1989-től 2010 áp-

rilisáig, 2004. december 5-től 2010. június 4-ig, Bala-

tonőszödtől Ópusztaszerig, újabbkori nemzeti szövet-

ségünk régi-új színteréig; Marosvásárhely Fekete Már-

ciusától a Sapientia akkreditációjáig; a Petőfi –Schiller 

fantomegyetemtől a Partiumi Keresztény Egyetem és a 

Sapientia önálló magyar egyetemi rendszeréig. Partiu-

mi egyetemünkön nemrégiben tartottuk az ünnepélyes 

tanévnyitót, 420 elsőéves hallgatót, valamint a 14 alap, 

illetve 7 mesteri szakon tanuló 1000 diákot köszöntve.  

(…)

A Ceauşescu-féle nacionál-kommunizmus továbbé-

lése, valamint egészében véve kudarcos „hivatalos” 

politikánk miatt tartunk ott, ahol tartunk: Székelyvá-

sárhelynek újbólcsak nem lehet magyar polgármeste-

re; az egykori magyar egyetemi városban, volt magyar 

egyetemünkön holmi magyar szekciókért küszködünk; a 

Kossuth utcán végigmenni nem lehet; Bernády György 

iskoláját tilos elnevezni az Ő nevéről – és akkor még a 

visszaállamosítás alatt álló Református Székely Mikó 

Kollégiumról nem is szóltam…(…)

Nagyváradon 1990-ben, a Sulyok István Refor-

mátus Főiskola és 1998-ban, a Partiumi Keresz-

tény Egyetem létrehozásakor, majd pedig 1999-ben, 

a Sapientia Tudományegyetem megalakulásakor az 

opportunista, helyzetkövető politika helyett kreatív 

szellemben folyamodtunk egy helyzetteremtő politi-

ka eszközeihez, és így hoztuk létre a Sapientia Ala-

pítvány égisze alatt erdélyi magyar egyetemi rendsze-

rünket. Hála legyen érte az Istennek! Ez viszont nem 

lett volna lehetséges a Magyar Kormány, a Magyar 

Országgyűlés, Orbán Viktor és az Anyaország tá-

mogatása és segítsége nélkül. Hivatalos országunknak, 

a román államnak még mindig mostohagyermekei – 

csak adófi zetői – vagyunk, ezért csak anyaországi segí-

tőinknek, az Ő nagylelkű költségvetési támogatásuknak 

köszönhetjük, hogy vagyunk! Illesse köszönet ezért kü-

lön-külön is a kis-Magyarország valamennyi adófi zető 

polgárát. Külön is köszönjük, hogy most is stratégiai 

támogatásban részesíti egyetemeinket – Marosvásár-

helyen, Csíkszeredán, Kolozsváron, Nagyváradon – 

a nemzeti kormány, ami felér a Nemzet jövőjének szóló 

jó befektetéssel!

Az akkreditáció egy akadályverseny, egy valóságos 

kálvária, egy nehéz út vége, ugyanakkor egy még nehe-

zebb út kezdetét is jelenti. Reményt keltő az a megál-

lapodás, amelyet Miniszterelnökünk a Magyar Rektorok 

Konferenciájával való találkozóján kötött „a felsőokta-

tás minőségelvű fejlesztéséről”. (…)

Egész oktatásügyünket, ez esetben pedig a magyar 

felsőoktatást – a Babeş–Bolyai Tudományegyetemmel, 

a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem-

mel, a teológiai akadémiáinkkal, a művészeti egyeteme-

inkkel karöltve – ilyenképpen kell felemelnünk, Gyurta 

Dániel olimpiai bajnokunkkal szólva: „átvinnünk a túlsó 

partra”, varázslatos olimpikonunk, Risztov Éva hosszú 

távra szükséges és elégséges, szívós és céltudatos kitar-

tásával! Ebben segítsen minket az Isten!

Tőkés László beszéde – elhangzott 2012. október. 

3-án, Marosvásárhelyen, a Sapientia – EMTE központi 

évnyitóján

ÖSSZEFOGÁSSAL AZ ERDÉLYI MAGYAR

FELSŐOKTATÁS FELEMELÉSÉÉRT
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Az aradi vértanúk emléknapján, október 6-án Nagy-

várad polgárai is megemlékeztek az 1848-49-es forra-

dalom és szabadságharc leverése után, ezen a napon 

mártírhalált halt tábornokokról. Az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács (EMNT) és az Erdélyi Magyar 

Néppárt (EMNP) szervezésében koszorúzásra került 

sor Szacsvay Imre Körös-parti szobránál. Ezt meg-

előzően a két szervezet helyi vezetői részt vettek a 

Szent László római katolikus templomban megtartott 

ökumenikus istentiszteleten is.

Török Sándor, az EMNT Bihar megyei elnöke 

köszöntötte a mártír jegyző szobránál szép számban 

megjelent emlékezőket. Mint mondotta: „az Október 

6-i gyásznap arra emlékeztet bennünket, hogy nehe-

zebb helyzetből is felemelkedett már ez a nemzet”. 

Zatykó Gyula, a Néppárt alelnöke beszédében úgy 

fogalmazott: Arad és október 6. ma már nem egy 

bosszúra sarkalló emlékként, hanem a hősiesség, az 

igaz ügy melletti kitartás szimbólumaként jelenik meg 

emlékezetünkben. A néppárti elöljáró beszédében rá-

mutatott arra, hogy erdélyi közösségünk még mindig 

félelemben él, és ilyen értelemben nem mondható sza-

badnak. 

Szilágyi Zsolt, az EMNP alelnöke szerint az erdélyi 

magyarság „komfortos börtönben” éli mindennapjait. 

Kilencvenkét évvel Trianon, és huszonkét évvel a kom-

munizmus bukása után, még mindig nem sikerült meg-

teremteni a biztonságot az erdélyi magyarok számára. 

Szilágyi úgy vélekedett: a szabadságot az autonómia 

hozhatja el számunkra, hiszen csak így válna lehetővé 

az, hogy saját életünkről dönthessünk. 

A megemlékezés színvonalát emelte a Nagyváradi 

Asszonykórus és a Váradi Dalnokok fellépése, vala-

mint Kovács Ivett, a Lorántff y Zsuzsanna Református 

Gimnázium diákjának szavalata. 

Az esemény végén a résztvevők fejet hajtottak, és 

elhelyezték a kegyelet koszorúit Szacsvay Imre szob-

ránál.

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

Bihar megyei sajtószolgálata   

EMLÉKEZÉS A MÁRTÍROKRA
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Az erdélyi magyarság magas szintű mozgósításával 

mind az RMDSZ, mind az Erdélyi Magyar Néppárt je-

löltjei bekerülhetnek Románia parlamentjébe – hangsú-

lyozta Tőkés László európai parlamenti képviselő, az 

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke a Marosvásár-

helyen megtartott sajtótájékoztatóján, 2012. október 

7-én. 

Tőkés László – aki az Erdélyi Magyar Néppárt 

védnöki tisztségét is betölti – úgy véli, kizárt dolog, 

hogy a nagyobbik magyar párt kiessen a parlamentből 

a Néppárt indulása miatt, következésképpen alaptala-

nul riogatják ezzel a szavazókat. A választási törvény-

be foglalt alternatív küszöb lehetővé teszi azt, hogy 

mindkét párt jelen legyen a bukaresti döntéshozásban. 

A Néppárt indulásával megteremtődött az erdélyi ma-

gyarság társadalmi és politikai életében a választás 

szabadságának demokratikus joga – hangsúlyozta 

Tőkés László, aki szerint ez szerves részét képezi a 

demokratikus rendszerváltozásnak. 

A néppárti politikus elmondta: meneszteni kell a 

parlamentből azokat a magyar képviselőket, akik csak 

a mentelmi jog megszerzéséért jelöltetik magukat, akik 

korrupcióval gyanúsíthatóak, mint ahogy azokat is, 

akik a megfélemlítés eszközével élnek, csak azért, hogy 

megtarthassák a román parlament „örökös tagságát”. 

Azok is megérdemlik a választópolgárok „büntetését”, 

akik egy olyan fontos döntés meghozatalakor, mint 

Székelyföld autonómiája, kivonulnak a teremből, úgy, 

ahogyan ezt bizonyított módon tette Markó Béla és 

Frunda György. 

Tőkés László politikai arroganciának nevezte, 

hogy a pártoskodó szenátor- és képviselőjelöltek a zila-

hi RMDSZ-gyűlésen kijelentették, hogy „Tőkéséktől”, 

az Erdélyi Magyar Néppárttól akarják „megvédeni a 

magyarságot”. Hozzáfűzte: az egypárti kizárólagos-

ság helyett az összes magyar párt összefogására lett 

volna szükség, az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórum ke-

retében. Ez nem jöhetett létre, ugyanis az RMDSZ 

pártvezetősége első kormányra kerülése óta – immáron 

tizenhat éve – inkább szót ért az akármelyik politikai 

oldalon álló román versenypártokkal, mint saját ma-

gyar „testvérpártjaival”.

 

Marosvásárhely, 2012. október 7.

Magyar kormánypénzből épült, most pedig akár ma-

gánkézbe is kerülhet a nagyváradi Ady-központ, miu-

tán az RMDSZ-közeli Mecénás Alapítvány hat éven 

át nem fi zetett ingatlanadót az épületkomplexumért, 

és az önkormányzat most árverésre bocsátja azt. 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) azt kéri a 

Mecénás Alapítvány vezetőitől – Biró Rozáliától, Kiss 

Sándortól, Lakatos Pétertől és Szabó Ödöntől –, 

hogy hozzák nyilvánosságra, mennyibe került az építke-

zés, és hogyan került felhasználásra a Medgyessy-kor-

mány idején elorzott 320 millió forint. 

Szilágyi Zsolt, a Néppárt országos alelnöke, Zaty-

kó Gyula partiumi régióelnök, valamint Csomortányi 

István szervezési igazgató az Ady-központ előtt meg-

tartott rendkívüli sajtótájékoztatón arra hívták fel a 

fi gyelmet: nem lehet véletlen az, hogy RMDSZ poli-

tikusai 2006 óta nem fi zettek adót, ugyanis nehezen 

képzelhető az el, hogy a 320 millió forintból nem fu-

totta a körülbelül 14,3 millió forintnak megfelelő in-

gatlanadó befi zetésére. Elmondták: sajnálatos, hogy a 

magyar közpénzből készült beruházást most, az adó-

hátralék miatt – az október 10-i árverésen – bárki meg-

vásárolhatja, mindössze 56 millió forintnak megfelelő 

összegért.

Szilágyi Zsolt a sajtótájékoztatón kijelentette: az 

Ady-központ a Bihar megyei RMDSZ csődje. „Ugyan-

így herdálják el a magyar ügyek képviseletét, ahogy 

elherdálták azt a magyar pénzből tervezett központot, 

amely eredetileg Ady Endre költőnk számára állított 

volna emléket” – tette hozzá a néppárti politikus, aki 

szerint az is gyanús, hogy éppen azután írják ki a li-

citet, miután Bajnai Gordon, Kuncze Gábor, Ko-

vács László és Markó Béla Nagyváradon egyeztet-

tek. Szilágyi emlékeztette a sajtót, hogy a Nemzeti 

Kulturális Örökség Minisztériuma eredetileg – az akkor 

még Tőkés László püspök által vezetett – Királyhá-

gómelléki Református Egyházkerületnek irányozta 

elő a pályázat útján elnyert összeget egy érmindszenti 

zarándokhely megvalósítására. A Medgyessy-kormány 

úgy változtatta meg a 320 millió forint sorsát, hogy a 

Mecénás Alapítványnak még csak megvalósíthatósági 

tanulmánya sem volt az Ady-központra.

Az Erdélyi Magyar Néppárt partiumi sajtószolgálata

TŐKÉS LÁSZLÓ:
A NÉPPÁRT IS BEKERÜLHET ROMÁNIA PARLAMENTJÉBE

HOVA TŰNT 264 MILLIÓ FORINT?
AZ ADY-KÖZPONT ÁRVERÉSRE BOCSÁTÁSA A BIHAR MEGYEI RMDSZ CSŐDJE
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Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának (EMT) 

elnöke és Gubík László, szlovákiai állampolgárságától önké-

nyesen megfosztott felvidéki jogászhallgató petíciót intéztek 

az Európai Parlamenthez, melyben azt kérik, hogy a közössé-

gi jog sorozatos megsértése, illetve a magyar állampolgárság 

felvétele miatt szlovák állampolgárságuktól alkotmányellenes 

és diszkriminatív módon megfosztott felvidéki magyarok ügyé-

ben indítsanak eljárást az EU-tagállam Szlovákiával szemben, 

az elkövetett jogsértések megszüntetésére és a bekövetkezett 

károk jóvátételére kötelezvén az országot. A kezdeményezők 

Tőkés László európai parlamenti képviselőt kérték fel arra, 

hogy a petíciót közvetlen úton nyújtsa be Martin Schulz 

EP-elnöknél.

Mivel az EP elnöke elfoglaltságai miatt nem tudta átvenni 

a felterjesztést, az ügy sürgős volta miatt erdélyi képviselőnk 

brüsszeli irodája 2012. október 15-én hivatalos úton terjesz-

tette a Petíciós Bizottság elé a dokumentumot.

Az Európai Uniónak magától értetődő feladata saját pol-

gárainak megvédése. Az EMT ennek értelmében jár közben 

jogfosztott nemzettársaink érdekében, tudatában annak, hogy 

az emberi méltóságnak szerves részét képezi a nemzeti mél-

tóság. Joggal várható el, hogy a Benes-dekrétumok ügyében 

benyújtott petícióhoz hasonlóan az Európai Parlament ezen 

újabb panasztételt is fi gyelembe vegye, és orvosolja az embe-

ri és nemzeti méltóságukban megsértett felvidéki magyarok 

helyzetét.

Brüsszel, 2012. október 16.

AZ EURÓPAI UNIÓNAK KÖTELESSÉGE MEGVÉDENI POLGÁRAIT
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Bauer Edit, a Magyar Közösség Pártjának 

(MKP) képviselője és Monika Flašíková-Beňová, az 

Irány-Szociáldemokrácia (Smer-SD) képviselője lett a 

2009-2012-es időszak két legaktívabb szlovákiai euró-

pai parlamenti (EP) képviselője – derült ki a Vox Ju-

ventae polgári társulás 2012 októberében  közzétett 

elemzéséből.

Az elemzés két kategóriában értékelte az EP-képvi-

selők munkáját: szakmai és politikai teljesítmény sze-

rint. A szakmai munka alapján Bauer Edit MKP-s kép-

viselő végzett az első helyen. A képviselő az első helyet 

négy jelentésével és ugyanennyi véleményével érdemel-

te ki. Az elmúlt három évben 26 dokumentumhoz is 

módosító javaslatot nyújtott be.

Bauer Editnek nem először értékelik pozitívan az 

EP-ben végzett munkáját, szeptemberben a The Par-

liament című brüsszeli magazin ítélte oda a képviselő-

nek az év EP-képviselője díjat.

Brüsszel, 2012. október 8.

MTI

BAUER EDIT AZ EGYIK LEGAKTÍVABB

SZLOVÁKIAI EP-KÉPVISELŐ

Tőkés László előző királyhágómelléki püspök megdöbbenéssel értesült annak híréről, hogy az RMDSZ Bihar 

megyei szervezetének jelöltállító küldöttgyűlése „Ambrus Ferenc püspöki tanácsost indítja az RMDSZ támoga-

tásával a nagyvárad-belvárosi, 9-es számú egyéni képviselői választókerületben”.

A nevezett gyűlésen Kelemen Hunor RMDSZ-elnök „hokimeccshez hasonlította a kampányt, amelyen védő 

felszerelést kell viselni” – olvasható a Biharország legutóbbi számában. Tőkés László megítélése szerint valójában 

az olyan korrupciógyanús parlamenti jelöltekkel szemben szükséges „védőfelszerelést” ölteni és erdélyi magyarsá-

gunkat megvédeni, mint amilyenek Szabó Ödön és Biró Rozália, akik az érmindszenti, illetve a Nagyváradra 

felhúzott Ady-központ botrányossá dagadó ügyében felelősök, vagy mint nevezett Ambrus Ferenc, aki a ’90-es 

évek elején, a Bábolna Rt.-vel közösen létrehozott Reform Kft. igazgatójaként a Királyhágómelléki Református 

Egyházkerület számos gyülekezetét anyagilag és erkölcsileg súlyosan megkárosította.

Amint az közismert, az Európai Unió határozottan fellép a korrupció ellen. Ez az egyik legfőbb oka annak, 

hogy Románia schengeni tagságát nem engedélyezi.

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnökének álláspontja szerint elérkezett az ideje annak, hogy az erdélyi 

magyarságunkat károsító korrupciógyanús eseteknek végre az RMDSZ is a végére járjon, és a választási korrup-

ciónak még csak az árnyékát se engedje közösségünkre vetülni.

Brüsszel, 2012. október 16.

Románia központosított államhatalmi rendszerének 

újragondolására, a decentralizáció szükségességére 

hívta fel a fi gyelmet Tőkés László európai parlamenti 

képviselő azon a sajtótájékoztatón, amelyet az Euró-

pai Néppárt bukaresti kongresszusa alkalmából tartott 

a román parlament épületében, 2012. október 17-én. 

Véleménye szerint az ország addig nem fog kilábalni a 

gazdasági válságból, amíg a regionalizáció nem valósul 

meg. 

Az Erdélyi Magyar Néppárt a föderális államberen-

dezkedés kialakítását szorgalmazza, és ezt választási 

kampányába is belefoglalta – mondotta Tőkés, a párt 

megalapítását kezdeményező Erdélyi Magyar Nemze-

ti Tanács elnöke. Hozzáfűzte: nyugaton a szubszidi-

aritás elve több országban is sikeresen működik, ezek 

mintául szolgálhatnak Románia számára a föderalizá-

ció tekintetében. A Néppárt elképzelése szerint ebben 

a folyamatban a történelmi régiók mértékadó szerepet 

töltenének be, ezek szövetsége alkotná a szövetségi 

állammodellt. A sajtótájékoztatón elhangzott: a Nép-

párt készül a közelgő parlamenti választásokon való 

megmérettetésre. A „6-3-as” alternatív választási 

küszöbnek köszönhetően történelmi lehetőség mutat-

kozik, hogy két magyar párt is bejusson a bukaresti 

parlamentbe, fejtette ki a Néppárt védnöke. Ugyan-

akkor ismételten indítványozta az Erdélyi Magyar 

Egyeztető Fórum összehívását. Az EPP-kongresszus 

jelmondatára – More Europe – utalva Tőkés László 

kijelentette: abból az Európából van többre szükség, 

amelyikben helye van a politikai pluralizmusnak, a de-

mokráciának, amelyben nem állítják szembe a pártegy-

séget és a demokratikus pluralizmust.   

MEGJEGYZÉSEK AZ RMDSZ BIHAR MEGYEI

SZERVEZETÉNEK JELÖLTÁLLÍTÓ KÜLDÖTTGYŰLÉSÉHEZ

A REGIONALIZÁCIÓ KIÚT A VÁLSÁGBÓL
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Az Európai Néppárt (ENP) 2012. október 17–18-i, 

XXI. Kongresszusát megelőzően és azzal párhuzamo-

san, az ENP európai parlamenti frakciója is tanulmányi 

napokat rendezett Bukarestben, a román parlament-

ben. Európai parlamenti képviselőként, illetve az Er-

délyi Magyar Néppárt (EMNP) védnökének minőségé-

ben Tőkés László mindkét rendezvényen részt vett. 

A kongresszusra meghívást nyertek továbbá Toró T. 

Tibor, az EMNP elnöke és Szilágyi Zsolt alelnök.

Az első tanulmányi napon Marian-Jean Marinescu, 

az EP néppárti politikai csoportjának alelnöke moderál-

ta a Regionális fejlődés és szociális kohézió tárgyában 

tartott kerekasztalt, melynek előadói voltak – többek 

között – Johannes Hahn, a regionális politika európai 

biztosa és Dacian Cioloş mezőgazdasági és vidékfej-

lesztési biztos.

Felszólalásában Tőkés László szimbolikus jelen-

tésűnek nevezte, hogy „az európai kohézió barátai”, 

valamint az európai regionalizmus támogatói a Nép 

Házának (Casa Poporului) nevezett, azon épületben 

találkozhatnak és tanácskozhatnak a demokratikus Eu-

rópa jövőjéről, melyet egykori – időközben megbukott 

– építtetője, Nicolae Ceauşescu saját dicsőségére, a 

nacionál-kommunista diktatúra „bástyájaként” emelt.

A túlcentralizált, régi önkényuralmi rezsimmel szö-

ges ellentétben erdélyi képviselőnk az európai régi-

BUKARESTBEN TARTOTTA XXI. KONGRESSZUSÁT

AZ EURÓPAI NÉPPÁRT

Tőkés László az Európai Unió gazdasági és társa-

dalmi kohéziós politikája kapcsán a hátrányos helyzetű 

régiók – mint például Székelyföld – helyzetére hívta fel 

a fi gyelmet. Mint mondotta, a kohézió jó eszköz lehet-

ne az itt élő nemzeti közösségek ügyének felkarolására, 

valamint a regionális egyenlőtlenségek csökkentésére 

is. Tőkés László üdvözölte, hogy a kongresszus alkal-

mával a Néppárt alapprogramjába bekerült az őshonos 

kisebbségek védelmét szolgáló fejezet, és azt szorgal-

mazta, hogy a kisebbségvédelmet vegyék be a kohéziós 

politika alapelvei közé is. 

Mint ismeretes, idén az Európai Unió kapta a No-

bel-békedíjat. Az erdélyi EP-képviselő ezzel kapcso-

latosan úgy fogalmazott: büszkék lehetünk arra, hogy 

az Unió belső stabilitásához – amely döntő szerepet 

játszott a díj odaítélésekor – a történelmi kisebbségek 

felelősségteljes politizálása is hozzájárult. Éppen ezért 

üzenetértékű lenne az Unió részéről, ha a díjjal járó 

szimbolikus pénzösszeget az őshonos etnikai és nyelvi 

közösségek szabadságának és egyenjogúságának bizto-

sítására, helyzetüknek és problémáiknak megnyugtató 

és intézményes rendezésére használná fel.

A kongresszus megszervezése, valamint az annak 

napirendjén szereplő programmódosítás vonatkozásá-

ban az erdélyi EP-képviselő gratulált az RMDSZ-nek, 

elégtétellel üdvözölve, hogy európai parlamenti együtt-

működésüknek köszönhetően néhány kisebbségvédelmi 

cikkely is bekerült a módosító javaslatok közé. Idehaza, 

Erdélyben is a brüsszelihez hasonló magyar együtt-

működés volna kívánatos és szükséges – hangsúlyozta 

végezetül Tőkés László.

 

Bukarest, 2012. október 17.
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ók, a regionalizmus fontosságára hívta fel a fi gyel-

met – különös tekintettel a gazdaságilag elmaradott, 

valamint az őshonos nemzeti kisebbségek által lakott 

térségek kohéziójának és társadalmi felemelésének 

szükségességére. Hasonlóképpen a hátrányos helyzetű 

régiók bevonására – ezenképpen a társadalmilag lesza-

kadt cigányság felkarolására – is ki kell terjednie az 

európai kohéziós politikának, mondotta az erdélyi 

képviselő. A regionalizmus egy olyan egyetemleges eu-

rópai ügy, mely ugyanakkor egész Kelet- és Közép-Eu-

rópának, ezen belül pedig Romániának is egy sajátla-

gosan fontos kérdése. Ez különösképpen élesen vetődik 

fel országunk küszöbön álló területi-adminisztratív át-

szervezése, illetve Székelyföld és más erdélyi térségek 

természetes területi egységének, továbbá az új európai 

fejlesztési régiók kialakításának viszonylatában. Az 

EP-képviselő a jól működő német föderalista modellt 

ajánlotta a néppárti fórum fi gyelmébe, mely Románia 

számára is politikai „inspirációs forrásként” szolgálhat 

– a szubszidiaritás, a regionális fejlődés, a helyi auto-

nómia és az önrendelkezés Európában honos formái 

összefüggésében.

Délután Vasile Blaga, a Demokrata-Liberális Párt 

elnökének, Kelemen Hunor RMDSZ-elnöknek, vala-

mint Wilfried Martens, az ENP elnökének megnyitó 

beszédeivel vette kezdetét kontinensünk legnagyobb 

politikai pártcsaládjának programalkotó és tisztújító 

kongresszusa.

Bukarest, 2012. október 17.

Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) Statisz-

tikai Világnapja alkalmából, 2012. október 20-án Fé-

nyes Elekre, „a magyar statisztika atyjára” emlékeztek 

szülőfalujában, a Bihar megyei Csokalyon. 

A Magyar Statisztikai Társaság (MST), illetve a 

Fényes Elek Emlékőrző Társaság szervezésében sorra 

került megemlékezésen, a tudós egykori szülőházának 

udvarán emelt mellszobor előtt Soós Lőrinc köszön-

tötte a megemlékezőket, aki az MST egyik igazgató-

jaként, és a statisztikai szervezet elnökeként visszatérő 

vendége a csokalyi magyar közösségnek. Beszédében 

kifejtette: Fényes Elek munkássága élő kapcsolatot te-

remtett Érmellék és Budapest között.  Soós Lőrinc 

ígéretet tett arra, hogy ez a kapcsolat nem fog meg-

szakadni, és a fővárosi intézet továbbra is minden esz-

közzel segíteni fog a csokalyiaknak.  

Tőkés László európai parlamenti képviselő, az Er-

délyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke arra hívta fel a 

fi gyelmet, hogy Fényes Elek, azon túlmenően, hogy a 

magyar statisztikai tudomány megalapítója volt, „hol-

tában is nekünk szolgál”, azáltal, hogy szülőfaluját ösz-

szeköti az anyaországgal. Valószínűleg sohasem jött 

volna létre ez a gyümölcsöző kapcsolat Csokaly és a 

Statisztikai Hivatal között, ha a szakma legjelesebbike 

nem itt látja meg a napvilágot. Fényes Elek, a szá-

mok birodalmából tehát a jótékonyság mezejére lépve, 

ma is követségben jár a csokalyiakért – fogalmazott 

az EP-képviselő. A bibliai példázat szellemében arra 

biztatott, hogy kamatoztassuk talentumainkat, hasz-

nosítsuk isteni ajándékainkat, hogy Ady Endre szavai-

val szólva – a falu nagy szülöttjéhez hasonlóan – mi is 

eljussunk az „Értől az Óceánig”. 

FÉNYES ELEKRE EMLÉKEZTEK SZÜLŐFALUJÁBAN
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Miután a résztvevők el-

helyezték a kegyelet virágait 

Fényes Elek szobránál, a helyi 

református templomba vonul-

tak át, ahol Tőkés László elő-

ző királyhágómelléki püspök 

igei köszöntőt mondott. Nagy 

József Barna, az Erdélyi Ma-

gyar Nemzeti Tanács partiumi 

régióelnöke rövid beszédében 

elmondta: a csokalyiak lelkü-

letéről sokat árul el a szépen 

rendben tartott templom és 

kertje. Rajtunk múlik, hogy a 

jövőben lesz-e még kit megke-

resztelni ebben a szép istenhá-

zában…

Nagyvárad, 2012. október 21.

Az Erdélyi Magyar Néppárt partiumi szervezete 

2012. október 19–21. között tartotta a régió tanácso-

sainak alapképzését, amelynek keretében megalakult a 

Partiumi Regionális Önkormányzati Tanács. A tes-

tület élére Reszler János Szatmár megyei Néppárt-ta-

got választották, 70 szavazattal.

Az Érmihályfalván megtartott kétnapos képzésen 

mintegy százan vettek részt Bihar, Szatmár, Szilágy és 

Arad megyéből, nemcsak néppárti tanácsosok, hanem 

a párt azon tagjai is, akik önkéntes önkormányzati fel-

ügyeletet vállaltak. Toró T. Tibor elnök megfogalma-

zása szerint a képzés résztvevői azok az alapemberek, 

akikre a párt hosszú távon számít. A szakmai testület 

három témakör mentén határozza meg működését: fel-

adata egy önkormányzati szaktanácsadási hálózat ki-

alakítása, a virtuális önkormányzati frakciók létrehozá-

sa, és az önkormányzatok munkájának felügyelése egy 

ún. monitoring program keretében. 

Tőkés László EP-képviselő, a Néppárt védnöke a 

szakmai grémium megalakulása alkalmából mondott 

beszédében aktuálpolitikai kérdéseket fogalmazott 

meg. Szó esett az erdélyi magyar közösségünk megfé-

lemlítésére irányuló kísérletekről, a politika térhódításá-

ról az egyházi életben, illetve a pártérdekektől függet-

len, „autonóm” önkormányzatiság hiányáról.

A képzést követően felavatták a Néppárt első – ön-

kormányzati határozat nyomán kapott – területi irodá-

ját. A nemzeti színű avatószalagot Tőkés László véd-

nök és Toró T. Tibor elnök vágták át. 

Az Erdélyi Magyar Néppárt sajtóközleménye nyomán

MEGALAKULT A PARTIUMI

REGIONÁLIS ÖNKORMÁNYZATI TANÁCS
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Az 1956-os magyarországi és Kárpát-medencei sza-

badságharc áldozatainak emléke előtti tisztelgés je-

gyében, 2012. október 21-én  emlékparkot avattak a 

nagyvárad-réti református templom kertjében. 

Az avatót megelőző hálaadó istentiszteleten Tőkés 

László előző királyhágómelléki püspök, európai parla-

menti képviselő hirdetett igét. Mint mondotta, mély 

érzéseket vált ki belőle az 1956-os szabadságharc em-

léke, többek között azért, mert még mindig mentséget 

élveznek a társadalomban azok, akiknek kezükhöz vér 

tapad. Közel hat évtizeddel a forradalom után eljött 

az ideje annak, hogy levessük magunkról a visszahúzó 

örökség terhét, és végre sorsunk fölé emelkedjünk – 

hangsúlyozta az igehirdető. 

Pálfi  József várad-réti lelkipásztor az emlékpark ki-

alakításának jelentőségéről szólva kifejtette: céljuk az 

volt, hogy mindenki, aki a templomkertbe lép, érezze 

és tudja, hogy a várad-rétiek számára fontos ´56 szel-

lemisége. Annál is inkább, mivel az 1944 szeptembe-

rében lebombázott templom helyén 1956 késő őszére 

készült el a jelenleg is álló istenháza. 

Az ünnepi esemény kiemelt meghívottja Wittner 

Mária volt, akit az 1956-os megtorláskor halálra, ké-

sőbb életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek. A meg-

torlások túlélőjeként, napjainkban különösen érvényes 

következtetéseket fogalmazott meg. Mint mondotta: 

nem szabad hagynunk, hogy meghamisítsák történel-

münket, és a „csőcselék forradalmának” csúfolják nem-

zeti szabadságunkért vívott küzdelmünket. Nekünk, 

túlélőknek kötelességünk lemosni a gyalázatot a mártí-

rok emlékéről, hangsúlyozta Wittner Mária. 

Az emlékmű előtt Bába Iván, Magyarország Kül-

ügyminisztériumának államtitkára mondott beszédet, 

megemlékezvén az 1956-os szabadságharc partiumi 

és erdélyi áldozatairól. Az ünnepség zárásaképpen a 

résztvevők – mintegy félezren – elhelyezték a kegyelet 

koszorúit a márványtalapzatra. 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) szer-

vezésében a meghívottak látogatást tettek a Partiumi 

Keresztény Egyetem udvarán kialakított panteonban, 

ahol – a váradiak közösségében – az 56-os emléktáblát 

is megkoszorúzták. A méltóságteljes megemlékezésen 

beszédet mondottak: Tőkés László EMNT-elnök, Tö-

rök Sándor, a szervezet Bihar megyei elnöke, továbbá 

Wittner Mária és Bába Iván anyaországi meghívottak. 

Nagyvárad, 2012. október 21.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 56. év-

fordulójára emlékeztek október 22-én este Brüsz-

szelben. A megemlékezést az Európai Néppárt 

magyar képviselői és a Magyar Hullám közéleti és 

kulturális társaság szervezte a Brüsszel belvárosá-

ban található egykori vásárcsarnokban, a Halles Sa-

int-Géry épületében, ahol a Csík zenekar is fellépett.

Gyürk András, a Fidesz-KDNP európai parlamenti 

delegációjának vezetője a megemlékezésen elmondta: 

most már hagyomány, hogy az 1956-os forradalom év-

fordulójára nem csak szűk körben emlékeznek. Mint 

fogalmazott, október 23. nem csak a magyarság ün-

nepe, hanem minden szabadságszerető emberé. Éppen 

ezért – mint Gyürk András elmondta – ilyenkor mindig 

igyekeznek a forradalom olyan szereplőit bemutatni, 

akik egyetemes értéket hordoznak. Az idei ünnepsé-

get a 120 éve született Mindszenty József emlékének 

szentelték, aki 1944-ben püspökké történő kinevezése-

kor azt választotta jelmondatául, hogy „Devictus vin-

cit” vagyis magyarul: legyőzetve győz – emlékeztetett 

Gyürk András. A megemlékezésen felszólat Schmidt 

Mária, a budapesti Terror Háza múzeum főigazgatója. 

TŐKÉS LÁSZLÓ: „VESSÜK LE MAGUNKRÓL

A VISSZAHÚZÓ ÖRÖKSÉG TERHÉT!”

AZ 1956-OS FORRADALOMRA

EMLÉKEZTEK BRÜSSZELBEN
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Az Európai Parlament 2012. október 26-i, stras-

bourgi plenáris ülésének napirendjén – egyebek mel-

lett – Fehéroroszország ügye szerepelt. Stefan Füle 

bővítési biztos előterjesztésében az Európai Bizottság 

elítélő álláspontját, illetve a volt szovjet tagköztársa-

ságban kialakult, egyre súlyosbodó helyzetet ismertet-

te. Az európai törvényhozás határozatban ítélte el Fe-

héroroszországot, az eddiginél is erőteljesebb fellépésre 

szólítva fel az Európai Uniót, valamint a Külügyi Szol-

gálatot a diktatórikus belorusz rendszerrel szemben. 

Amint az közismert, az „Európa utolsó diktátorá-

nak” nevezett Alexander Lukashenko elnök közel húsz 

éve tartó uralma az ország csaknem teljes nemzetközi 

elszigetelődéséhez vezetett. A nemzetközi közösség 

köreiben szintén aggodalomra adnak okot a Lukas-

henko-rezsimnek a posztkommunista Oroszországgal 

fenntartott kétes kapcsolatai. 

Amint ezt a legutóbbi parlamenti választások is bi-

zonyították, a demokratikus alapelveket és az emberi 

jogokat lábbal tipró rezsim nem hajlandó előrelépést 

tenni a demokratikus átalakulás útján és az emberi jo-

gok biztosítása terén. Épp ellenkezőleg, a békés eszkö-

zökkel élő politikai ellenzék, valamint a média és a civil 

társadalom tagjai ellen egyre inkább erősödő, megfé-

lemlítő terrorkampányról számol be számos nemzetkö-

zi forrás. 

Tekintettel a kialakult helyzetre, az Európai Unió 

felfüggesztette az 1995-ben megkötött EU-Fehéro-

roszországi Partnerségi és Együttműködési Megállapo-

dást, másfelől a Keleti Partnerség viszonyrendszeré-

ben is befagytak a fehérorosz kapcsolatok. Az Unió 

több ízben is felszólította a fehérorosz hatóságokat, 

hogy vessenek véget a terrornak, annak érdekében is, 

hogy a Keleti Partnerség által biztosított párbeszéd le-

hetővé váljon. Az EU csakis abban az esetben hajlandó 

partnerként kezelni keleti szomszédját, hogyha eleget 

tesz nemzetközi vállalásainak, és tiszteletben tartja az 

egyetemes alapvető jogokat.

Hozzászólásában Tőkés László európai képviselő 

szolidaritását fejezte ki a kommunizmus bukása után 

több mint két évtizeddel is diktatórikus viszonyok kö-

zött élő fehérorosz társadalom iránt, külön is kihangsú-

lyozva, hogy az életbe léptetett európai szankciók nem 

ellenük irányulnak, hanem – éppen ellenkezőleg – az 

elnyomó rezsimet hivatottak büntetni.

Strasbourg, 2012. október 25.

HOZZÁSZÓLÁS
FEHÉROROSZORSZÁG ÜGYÉBEN

Az Unió Külügyi Tanácsa legutóbbi – 2012. ok-

tóber 15-i – ülésén mélységes aggodalmát fejezte ki 

a fehéroroszországi helyzet súlyosbodása, az emberi 

jogok megcsúfolása, a demokrácia és a jogállamiság 

teljes hiánya miatt. A Tanács megállapította, hogy a 

szeptemberi parlamenti választások folyamata átlátha-

tatlan és tisztességtelen volt. 

A kritikus helyzetre való tekintettel az Unió jogosan 

függesztette fel a Fehéroroszországgal kötött part-

nerségi és együttműködési megállapodást. Javasolom, 

hogy a Fehéroroszország kormányának küldendő, 

újabb üzenetünk is félreérthetetlen legyen. A fehéro-

rosz társadalmat viszont biztosítsuk föltétlen szolida-

ritásunkról, hiszen az európai szankciók nem ellene, 

hanem a diktatórikus rezsim ellen irányulnak. 

Az Európai Külügyi Szolgálat és a Külügyi Fő-

képviselő leghatározottabb fellépését kérem annak 

érdekében, hogy Fehéroroszország feltétel nélkül mű-

ködjön együtt a nemzetközi emberi jogi fórumokkal, 

azonnali hatállyal bocsássa szabadon a politikai foglyo-

kat, és vessen véget a kínzásoknak és a kivégzéseknek. 

Strasbourg, 2012. október 26. 

Tőkés László

EP-képviselő

FEHÉROROSZORSZÁG ENGEDJE SZABADON A 

POLITIKAI FOGLYOKAT!
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KÖLTSÉGVETÉS 2013: 

A NÖVEKEDÉSRE ÉS A MUNKAHELYTEREM-

TÉSRE KONCENTRÁL AZ EP

Annak érdekében, hogy az EU ki tudja egyenlíteni a 

számláit 2013-ban vissza kell vonni a tagállamok azon 

javaslatát, amely – az Európai Bizottság előterjeszté-

séhez képest – megkurtítaná az uniós költségvetést. A 

képviselők szerint így megakadályozható, hogy az idei 

évhez hasonlóan gondok akadjanak olyan népszerű uni-

ós programok, mint például az Erasmus Mundus vagy 

a szociális alap fi nanszírozása körül. Minderről kedden 

(2012. október 23-án – szerk. megj.) szavazott az EP. 

A gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés ösz-

tönzése érdekében az EP elvetette a Tanács által júli-

usban javasolt 1,9 milliárdos kiadáscsökkentést, mivel 

az többek között a kutatás és a vállalkozások támoga-

tását, illetve különböző foglalkoztatási intézkedéseket 

érintene. Az EP 492 igen, 123 nem és 82 tartózkodó 

szavazattal fogadta el a jelentést.

Az Európai Parlament Tájékoztatási Irodája

A NÉPPÁRTI FRAKCIÓ MEGVÉDTE A KOHÉ-

ZIÓS FORRÁSOKAT

Az Európai Parlament Költségvetési Bizottsága a 

2013. évi uniós költségvetés módosító indítványairól 

szóló szavazáskor a legtöbb költségvetési soron nem 

fogadta el a Tanács által javasolt csökkentéseket. Így 

a képviselők a tanácsi olvasathoz képest közel 1,5 mil-

liárd euróval emelnék a kötelezettségvállalásokat, és 

5,3 milliárd euróval a kifi zetéseket. A néppárti frakció 

vezetésével leszavazták a kohéziós politikát ellehetet-

lenítő szocialista és liberális módosító indítványokat. 

A képviselők – ugyancsak nagy többséggel – elfogad-

ták a 2014-2020-as pénzügyi kerettervhez kapcsolódó 

időközi jelentést. A kohéziós politika „barátainak”, így 

Magyarországnak is kiemelten fontos, hogy az időközi 

jelentés megerősíti: az uniós kohéziós politika a befek-

tetések, a fenntartható növekedés és a versenyképes-

ség stratégiai eszköze, továbbá az európai szolidaritás 

fő pillére – mondotta Surján László kereszténydemok-

rata képviselő. A szavazás során elfogadták a képviselő 

több, Magyarország számára fontos módosító indítvá-

nyát, amelyek kutatás-fejlesztésre, az uniós szomszéd-

ságpolitikára, a határőrizet erősítésére, és az iskolatej 

programra adnának több forrást. A 2013-as uniós költ-

ségvetést várhatóan a novemberi plenáris ülésen fogad-

ják majd el.

A Magyar Néppárti Képviselőcsoport 

közleménye nyomán

AZ UTASOK JOGAINAK VÉDELMÉBEN

Évente több millióan utaznak az EU határain be-

lül és azon kívül földön, vízen, levegőben. Az utasokat 

megillető jogokról azonban az érintettek sokszor nem 

tudnak eleget. Az Európai Parlament 2012. október 

23-án szavazott arról a jelentésről, amely megerősí-

tette és egyértelművé tette az utasok jogait. Ennek 

nyomán az utasok késés, járattörlés, vagy éppen egy 

légitársaság csődje esetén könnyebben juthatnak kár-

térítéshez.

http://www.europarl.europa.eu

2013 A POLGÁROK EURÓPAI ÉVE LESZ

A Polgárok Európai Évének nyilvánította 2013-at 

az Európai Parlament kedden (2012. október 23-án 

– szerk. megj.), Strasbourgban elfogadott határoza-

tában. Célja, hogy párbeszédet ösztönözzön a kor-

mányzat valamennyi szintje, a civil társadalom és az 

üzleti élet szereplői között. Az európai év keretében 

Európa-szerte megrendezendő eseményeken és konfe-

renciákon a résztvevők megvitathatják az uniós jogok 

helyzetét, és álláspontot alakíthatnak ki arról, milyen-

nek kell lennie az Európai Uniónak 2020-ban. 

http://www.europarl.europa.eu

DIÓHÉJBAN AZ EURÓPAI PARLAMENT

OKTÓBERI MUNKÁJÁRÓL
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VISSZASZORÍTANÁ AZ ÉLELMISZERÁRAK-

KAL VALÓ SPEKULÁCIÓT AZ EP

Pénteken (2012. október 26-án – szerk. megj.) sza-

vazott az EP annak az uniós pénzpiaci szabályterve-

zetnek a módosításairól, amely gátat vethet az élelmi-

szerárakkal történő spekulációnak és az úgynevezett 

nagyfrekvenciájú kereskedelemnek. A képviselők olyan 

módosításokat is beiktattak a szövegbe, amelyek az 

árualapú származtatott ügyletekkel való kereskedést 

szabályozná. Gyakran ugyanis ennek tulajdonítják az 

élelmiszerek és az energia árának jelentős emelkedését. 

Így korlátoznák azoknak a szerződéseknek vagy pozí-

cióknak a számát, amelyeket az adott piac tagjai vagy 

résztvevői egy bizonyos időtartamon belül megköthet-

nek vagy fenntarthatnak.

KEVESEBB BÜROKRÁCIA, TÖBB POLITIKA

Az EP szerint az európai szemeszter a gyakorlatban 

túl bürokratikusnak bizonyult, nem volt eléggé hang-

súlyos benne a politikai dimenzió, legitimitását pedig 

meg kell erősíteni. A képviselők emellett szeretnék, ha 

nagyobb szerep jutna a parlamenti ellenőrzésnek a kö-

vetkező ciklusban, az Európai Parlamentet pedig job-

ban bevonnák a folyamatba, különösen annak kezdeti 

szakaszaiba. A jelentés felhívja a fi gyelmet arra, hogy 

sok tagállamban nem vonták be a parlamenteket, a 

szociális partnereket, és a civil szervezeteket az euró-

pai szemeszterbe. Ezért az EP arra kéri a Bizottságot, 

hogy 2013-ban változtasson ezen. A tagállamoknak 

gondoskodniuk kellene arról, hogy parlamentjeiket még 

azelőtt bevonják a folyamatba, hogy reformterveiket 

elküldik az EU-nak. Az EP arra kéri a Bizottságot, 

hogy alaposabban kövesse fi gyelemmel, hogy a tagálla-

mok miként alkalmazzák a számukra megfogalmazott 

ajánlásokat. A Tanácstól pedig arra várnak magyaráza-

tot a képviselők, hogy miért változtatna az országspe-

cifi kus ajánlásokon.

NAGYOBB VÉDELEM A BEFEKTETŐKNEK

Jobban meg kell védeni a befektetőket, a pénzpiaci 

kereskedelmet pedig tisztességesebbé kell tenni. Ezeket 

a célokat szolgálják azok a jogszabálytervezetek, ame-

lyeket 2012. október 26-án fogadott el nagy többséggel 

az Európai Parlament. Az új szabályok minden befekte-

tési cégre és pénzügyi eszközre, így a kötvényekre és az 

árualapú származtatott ügyletekre is vonatkoznának. 

Az előírások megkövetelnék a befektetési vállalatoktól, 

hogy tisztességesen, az ügyfelek érdekeit fi gyelembe 

véve járjanak el az értékesítésre szánt befektetési ter-

mékek kialakításakor. Biztosítaniuk kellene azt is, hogy 

a termékek megfeleljenek a célpiac szükségleteinek. A 

plenáris szavazás erős mandátumot biztosít az EP tár-

gyalóinak, hogy a tagállamokkal és az Európai Bizott-

sággal folytassák az új szabályok kialakítását.

MEGSZÜNTETNÉ AZ EGYSÉGES PIACI AKA-

DÁLYOKAT AZ EP – CSÖKKENTENI KELL A 

GÉPJÁRMŰVEK REGISZTRÁCIÓS DÍJÁT

Különböző akadályok miatt még mindig nem tud-

ják teljesen kiaknázni az egységes piac adta lehető-

ségeket az uniós polgárok – áll az Európai Parlament 

október 22-én elfogadott állásfoglalásában. Így például 

továbbra sem mindig zökkenőmentes az autók külföldi 

regisztrációja, a külföldi bankszámlanyitás vagy a más 

tagállamban szerzett szakmai képesítések elismerte-

tése. Ezért kell javítani az uniós jogszabályok alkal-

mazásán, és tájékoztatni a polgárokat a jogaikról. A 

nem kötelező érvényű jelentés arra kéri a Bizottságot, 

hogy tegyen „konkrét és megvalósítható” javaslatokat  

arra, hogy miként lehetne kezelni az uniós polgárok és 

vállalkozások által az egységes piac működésével kap-

csolatban megfogalmazott húsz legfontosabb kifogást. 

Bonyolult folyamattal szembesülnek azok az uniós 

polgárok, akik más tagállamba költöznek, és ott sze-

retnék autójukat regisztráltatni. Előfordul, hogy olyan 

dokumentumokat kell bemutatniuk, amelyek hazájuk-

ban nem léteznek, és járulékos adót is fi zetniük kell 

- áll a jelentésben. A képviselők ezért arra kérik a tag-

államokat, hogy minimalizálják a gépjárművek regiszt-

rációs díját, és ismerjék el a másik uniós országban 

elvégzett műszaki ellenőrzéseket.

Forrás: Az Európai Parlament Tájékoztatási Irodája
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A nyári szünet után gazdag programkínálattal nyi-

totta meg évadját a Partiumi Magyar Művelődési 

Céh (PMMC). A Királyhágómelléki Református Egy-

házkerület képcsarnokában Barcsay mester és tanít-

ványai címmel nyílt tárlat, majd az Erdélyi Magyar 

Hivatásos Táncegyüttesek Találkozójának keretében, 

a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes Ördön-

gösök Füzesen című táncjátékát tekinthették meg 

az érdeklődők a Szigligeti Színházban. Az előadást 

követően az egyházkerületi székház dísztermében a 

Fabatka népzenei együttes koncertezett, végül pedig 

táncház zárta az estét.

A PMMC első őszi tárlata Barcsay Jenő (1900-

1988) erdélyi születésű, Szentendrén alkotó Kos-

suth-díjas festőművész munkásságába nyújt betekin-

tést, oly módon, hogy közben a három legkiválóbb ta-

nítvány – Balogh László, Deim Pál és Konok Tamás 

– művészetét is bemutatja. Mint ahogyan Mostis Ger-

gő, a PMMC igazgatója fogalmazott: manapság divat 

olyan képzőművészeti kiállításokat rendezni, amelyeken 

mesterek és tanítványaik együtt mutatják be munká-

ikat. Ez a jelenség azért is örvendetes – tette hozzá 

–, mert napjainkban a művészeti egyetemet végzett 

fi atalok már nem tartják fontosnak, hogy tanulmányaik 

során ki is volt a mesterük. Izsák Előd, a Partiumi Ke-

resztény Egyetem reklámgrafi ka tanszékének oktatója 

Feledy Balázs budapesti művészettörténész ez alak-

lomra írt gondolatait olvasta fel a jelenlévőknek. 

Barcsay Jenő tanításának óriási hatását, szuggesz-

tivitását, szemléletformáló erejét jelzi, hogy növendé-

keinek jelentős része vallja mesterének a professzort. 

A Barcsay Jenő Képzőművészeti Alapítvány létre-

hozói, Barcsay Jenő jogörökösei, Kónya Ferenc és 

Kónya Márta, közülük választották ki azt a három 

művészt, akik – megítélésük szerint – nemcsak művé-

szetükben örökösei és továbbvivői mesterüknek, hanem 

emellett emberi téren is igen közel állottak hozzá. 

Kónya Ferenc, a kiállítás kurátora beszédében el-

mondta: a műveket bemutatták már Felvidéken, a 

partiumi helyszínt követően pedig Kolozsvárra és Szé-

kelyföldre is elviszik. Barcsay számára kiemelt fontos-

ságú helyszínek voltak a felsoroltak, de életében – a 

történelmi körülmények miatt – ez a kiállítás nem jö-

hetett volna létre.  

Tőkés László EP-képviselő, a PMMC elnöke kö-

szöntő beszédében kifejtette: Barcsay Jenő élete átível 

a századon, így azon nagy egyéniségek közé tartozik, 

akiknek életműve, a szó jó értelmében, „rányomta a 

bélyegét” a huszadik századi magyar képzőművészetre. 

Mester és tanítvány hagyományos viszonya vonatko-

zásában Tőkés László az ifjúság számára oly fontos 

példaképek, illetve a nemzedékek közötti folytonosság 

szükségességét hangsúlyozta.  „Azt kívánom, egyete-

münk hallgatói is találjanak jó mesterekre” – zárta be-

szédét a művelődési céh elnöke. 

Nagyvárad, 2012. október 7.

BARCSAY MESTER ÉS TANÍTVÁNYAI –

SZÍNVONALAS VÁNDORKIÁLLÍTÁS ÉRKEZETT NAGYVÁRADRA
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Nem történt meg az erdélyi egyházi közélet teljes 

körű megtisztítása a kommunista rendszer örökségétől 

– jelentette ki Tőkés László EP-képviselő, az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke a Szigorúan 

ellenőrzött életek című dokumentumfi lm bemutatója 

előtt megtartott sajtótájékoztatón, 2012. október 30-

án,  Budapesten. 

A Kabay Barna és Petényi Katalin által rendezett 

dokumentumfi lm a kommunizmus terrorját megszen-

vedett erdélyi egyházak és magyar közösségek sorsát 

eleveníti meg. Ősbemutatóját a 23. Bálványosi Nyári 

Szabadegyetem és Diáktábor keretében tartották, a 

nagy érdeklődésre való tekintettel a fővárosi Uránia 

Nemzeti Filmszínház is műsorra tűzte. A keddi be-

mutató díszvendége Tőkés László, az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács elnöke, az Európai Parlament néppárti 

képviselője volt, aki a Ceauşescu-rezsim bukását ered-

ményező 1989-es temesvári népfelkelés kirobbantó-

jaként a fi lm egyik főszereplője.  

Tőkés László a fi lmbemutatót megelőző sajtótájé-

koztatón arról beszélt, hogy a rendezőpáros által vég-

zett múltfeltárásnak aktuálpolitikai jelentősége van, 

annál is inkább, mivel „Biszku Béla és tettestársai Er-

délyben is élnek még”. A valósághű történetírás azért 

is rendkívül fontos, mert segít feltárni a közelmúltat és 

megnevezni a kollaborálókat. A Királyhágómelléki Re-

formátus Egyházkerület korábbi elöljárója arra hívta fel 

a fi gyelmet, hogy a múlttal való őszinte szembenézés 

az egyházban, illetve a közéletben még mindig nem 

történt meg. „A rendszerváltás azért is bicsaklott meg, 

mert ez a folyamat nem ment még végbe” – mutatott 

rá, majd hozzáfűzte: ennek szerves része egy erkölcsi 

rendszerváltozás, amely az egyház megtisztulása nél-

kül nem valósulhat meg. A volt temesvári lelkipásztor 

szerint az egyházi embereknek két választásuk volt a 

pártállami időkben: vagy hitvallók, vagy együttműkö-

dők lettek, de közülük azok voltak többségben, akik „a 

hétköznapok hőseiként állták a sarat”.  A kollaborán-

sok közül azonban sokan még ma is az erdélyi közélet 

„magas polcain” helyezkednek el. Számonkérésüket az 

is késleltette, illetve késlelteti, hogy a romániai átvilá-

gítási törvény csak 1999-ben született meg. 

Petényi Katalin, az alkotás író-rendezője bevallása 

szerint a hatvanas évek óta fi gyelemmel kísérték az 

erdélyi magyarok elnyomását, és már belülről ismerték 

problémáikat, amikor, több mint húsz évvel ezelőtt a 

bőrükön is megtapasztalhatták a Szekuritáté módsze-

reit. Beszélt arról is, hogy Márton Áron gyulafehérvári 

mártír püspök az újan feltárt dokumentumok és a ro-

mán titkosszolgálat jelentéseinek tükrében jelenik meg 

a fi lmben. A Szigorúan ellenőrzött életek azt is bemu-

tatja, hogyan építette ki  a Szekuritáté Tőkés László 

és édesapja, Tőkés István teológiai professzor köré az 

ügynökhálózatot. A legközelibb barátok és a családba 

beépített informátorok ügynöki jelentésein, valamint 

a kortanúk visszaemlékezésein keresztül drámai erővel 

rajzolódik ki az az út, mely az 1989-es forradalom győ-

zelméhez vezetett – hangzott el a sajtótájékoztatón.

A fi lmművészeti alkotás a mai fi atalokat is meg akar-

ja szólítani, ugyanis ők azok, akik számára tanúságként 

szolgálhat a minden szakralitásból gúnyt űző ateista 

korszak – mondotta Kabay Barna rendező-producer, 

aki megköszönte az Emberi Erőforrások Minisztériu-

ma és az MTA segítségét a fi lm elkésztéséhez. 

Budapest, 2012. október 31.

ERKÖLCSI RENDSZERVÁLTOZÁST

AZ EGYHÁZI KÖZÉLETBEN!



20

dEPutáció

 Nem kis feladatot tűzött maga elé Kovács Endre 

alsóörsi fotóművész, amikor arra vállalkozott, hogy egy, 

a maga nemében egyedülálló művészi fotóalbumot ké-

szít az erdélyi Málnásról. Ez a kiadvány jóval több a 

napjainkban oly divatos útikönyveknél. Rendhagyó mó-

don törekszik arra, hogy az adott pillanatot rögzítse, 

ahogy a szerző is vallja: „a dolgok állását megmutas-

sa”.  A fotóművész lencséjén keresztül ismerheti meg 

az olvasó archaikus jegyeit mind a mai napig megőrző 

falut. A négy társszerző által jegyzett könyv előszavát 

szintén Kovács Endre írta. Ebből megtudhatjuk, melyek 

azok a támpontok, amelyeket a könyv összeállításakor 

fi gyelembe vett.

 Tőkés László európai parlamenti képviselő – akit 

gyökerei is Málnáshoz kötnek – az „Előbeszéd a Prédi-

kálókőről” című írásában foglalja össze mindazt, amit az 

itt élő emberek átéltek a történelem viharain keresztül. 

Megelevenednek a falu hősei és hírességei, de jelen van 

az egyszerű szántóvető is, aki éli a dolgos mindennapja-

it, és aki nélkül Málnás ma már nem létezne. Megjelenik 

Tőkés József esperes szelleme, akinek faluépítő és kö-

zösségszervező munkássága örökre „rányomta bélyegét” 

a településre.  Fiait – Józsefet és Istvánt – bárhová 

is vetette a sors, mindig gyermeki rajongással szóltak 

a szülőfaluról, átadván ezt a szeretetet gyermekeiknek, 

unokáiknak és dédunokáiknak is. A faluépítő unokája 

pedig így tiszteleg: „lelki szemeink előtt kristálytisz-

tán kirajzolódik ama sioni őrhely, lelki-szellemi vártető, 

amely tulajdonképpen nem más, mint maga Málnás, 

amely sok más »Málnással«, faluval, vidékkel, temp-

lommal, iskolával együtt végső soron az egy igaz Isten 

nevével foglalható össze”.

Kovács Attila málnási iskolaigazgató a falut körü-

lölelő, szinte érintetlen táj szépségeit mutatja be lírai 

hangvételű írásában. „Ez a hely egy mesevilág, ez a hely 

még Istené” – vallja. 

A kötet egyik tásrsszerzője a boldog emlékű közí-

ró, publicista: Sylvester Lajos. Mindenkit megrendítő 

halálával nemcsak egy szék maradt üresen a könyvbe-

mutatók alkalmával, hanem egy színes és lendületes 

beszámolóval lett kevesebb, mivel Ő nem csak jó tollú 

író, hanem kitűnő mesélő is volt.  Syilvester  Lajos-

nak is köszönhető az, hogy 1990 február elején  Mál-

nás és Alsóörs testvértelepülési  szerződést  kötött, ami 

napjainkban is kiválóan működik. „Lajos bácsi”, ugyan 

nem volt szakember, de közvetlen környezetében kivá-

ló geológusoktól hallhatta a környék, és ezen belül a 

település részletes földtani leírását. Ennek ismeretében 

mély fájdalommal summázta, hogy napjainkban ennek a 

hatalmas altalajkincsnek csak a töredéke van kihasznál-

va, valamint a mélyből feltörő ásványvizekre és gyógyító 

gázokra épülő turizmus már csak nosztalgikus emlék: 

felfalta a kommunizmus és az azt követő vadkapitaliz-

mus zűrzavara. A svájci típusú villák sorra eltűntek, s az 

egykori pezsgő életnek már alig van fellelhető nyoma.  

Az olvasó megnyugtatására megjegyzi: az ősi falu áll, 

és nemrég nyerte vissza önállóságát, ami bizakodásra 

ad okot.

Cserey Zoltán, a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti 

Múzeum nyugalmazott igazgatójának történelmi átte-

kintéséből kirajzolódik Málnás falu több mint hatszáz 

éves története: a küzdelmes múlt, a történelem viharait 

túlélő közösség szikár kitartása, és mindemellett a ter-

mészet vad erői elleni hadakozás, viaskodás a megélhe-

tésért. Ez a vidék nem bővelkedik termékeny síkságok-

kal, itt minden talpalatnyi termőföldnek kétszeres értéke 

van, hiszen nem kis erőfeszítésbe került ezek megszer-

zése, de főleg megtartása, valamint megművelése. Eb-

ben az állandó küzdelemben az idők folyamán sokan 

belefáradtak, és inkább a jobbágysorsot választották. A 

falu történelmét meghatározta a történelmi múltú Mikó 

család jelenléte, mely család emlékét hosszú időkön ke-

resztül őrizte a Vártetőn évszázadokon át büszkén álló 

Herec  vára.

A könyv szerkesztője és kiadója Kisgyörgy Tamás 

képzőművész, a sepsiszentgyörgyi Charta Kiadó tulajdo-

nosa, akinek szintén kötődése van Málnáshoz, hiszen – 

kisebb-nagyobb megszakításokkal – több mint huszonöt 

éve málnási lakosnak számít. A fotóanyag bemutatása 

után Tamás azonnal felkarolta a kiadatási szándékot, 

és az igényesség jegyét magán hordozó, kiemelkedően 

szép kötet kivitelezésén kívül még a saját jobbító ötle-

teit is hozzátette. A kiadó aktívan felvállalta a kiadatási 

költségek egy részének előteremtését, és ami a legfon-

tosabb: biztatott mindenkit, még akkor is, mikor úgy 

látszott, semmi remény az anyagiak megszerzésére.  

A kiadvány sokat köszönhet Alsóörs önkormányzatá-

nak, személy szerint  Hebling Zsolt polgármesternek,  

Ferenci Gábor alpolgármesternek, valamint  Balla 

Barna málnási lelkipásztornak,  akik hathatós anyagi 

támogatása nélkül  ez a mű is – mint sok más hasonló 

– valahol egy fi ók mélyén porosodna.    

 A kötet megjelenése óta két bemutatóra is sor ke-

rült. Elsőként 2012. július 27-én Málnáson, a reformá-

tus egyház  imatermében mutatták be, ahol a nagy-

számú helyi érdeklődőn kívül jelen volt Tőkés László 

európai parlamenti képviselő, Cserey Zoltán muzeoló-

gus,  Kovács Attila iskolaigazgató, Kisgyörgy Tamás 

könyvkiadó, Balla Barna helyi lelkész, aki a házigazda 

szerepét vállalta magára, valamint  Lakatos Mihály a 

sepsiszentgyörgyi Magyar Kulturális Intézet igazgatója, 

akinek méltató szavai emelték  a bemutatóest színvo-

nalát.

A második bemutatóra Alsóörsön került sor 2012. 

augusztus 18-án, az Eötvös Károly Művelődési Ház 

nagytermében, mely zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel. 

Jelen voltak: Kovács Endre fotóművész, a könyv szerző-

je, Kovács Attila, Kisgyörgy Tamás, valamint Balla Bar-

na. Ezúttal a házigazda szerepére, valamint  a  könyv 

bemutatására Kádár Tibor festőművész vállalkozott, és 

ahogy a megvásárolt példányok száma is mutatja, nem 

kevés sikerrel.

Málnás,  2012. szeptember 6.                                         

Kovács Attila beszámolója nyomán                                           

KÉPES MONOGRÁFIA MÁLNÁSRÓL,

MŰVÉSZI KIVITELEZÉSBEN
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Restitutio in integrum jelszó alatt indít a romániai 

tulajdon-visszaszolgáltatásért  országos kampányt az 

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és a Ma-

gyar Ifjúsági Tanács (MIT).

A megmozdulásokat több erdélyi városban, a még 

vissza nem szolgáltatott ingatlanok előtt tartják. Az 

elkövetkező hetekben táblás felvonulást, matricák és 

magyar, illetve román nyelvű szórólapok terjesztését, a 

Restitutio in integrum pecsét járdára való felfestését és 

az államosítás körülményeinek nyilvános ismertetését 

tervezik.

A tervek szerint tíz erdélyi városban szerveznek ilyen 

akciókat: Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Nagye-

nyeden, Sepsiszentgyörgyön, Csíkszeredában, Gyer-

gyószentmiklóson, Nagykárolyban, Máramarosszi-

geten, Nagyváradon és Kézdivásárhelyen.

Erdélyben az államosított ingatlanok visszaigénylé-

sére a 94/2002-es törvény biztosít lehetőséget, ám a 

jogi buktatók és a közigazgatási szervek helyenkénti 

akadályoztatása miatt a perek gyakran meghiúsulnak 

vagy évekig elhúzódnak. A magyar történelmi egyházak 

javainak visszaszolgáltatása Romániában igen lassú 

folyamat. A Restitutio in integrum célja, hogy előtérbe 

helyezze a még vissza nem adott ingatlanok sorsát, és 

a sajtónyilvánosság erejével hasson az illetékes hatósá-

gokra, hogy ezek helyzete mielőbb rendeződjön.

A több állomásos fi gyelemfelkeltő sorozatot az 

október 4-én, Sepsiszentgyörgyön, a Székely Mikó 

Kollégium elé Sánta Imre lelkész kezdeményezésére 

szervezett élőlánc, majd az október 6-án, Zilahon, a 

Wesselényi Kollégium elé meghirdetett demonstráció 

előzte meg.

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

sajtóközleménye nyomán

A Mindent vissza! (Restitutio in integrum) tüntetéssorozat első állomását tartották hétfőn (2012. november 

22-én – szerk. megj.), Kolozsváron. A „ne lopj”, „mindent vissza” vagy „magyar tulajdon” feliratú táblákkal vonu-

ló tüntetők négy, korábban egyházi tulajdont képező épületnél tiltakoztak a Szentegyház utcában, a Széchenyi 

téren, a Nagyszamos és a Dézsma utcák sarkán, valamint a Kálvin utcában. A tüntetők kétnyelvű tájékoztató 

anyagokat osztogattak, majd az elvett épületek elé, a járdára a “restitutio in integrum” feliratot festették. A ka-

tolikus, a református, az unitárius és az evangélikus-lutheránus egyházak épületeihez a többtucatnyi demonstráló 

az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a Magyar Ifjúsági Tanács szervezésében érkezett.

Kolozsvár, 2012. október 22.

Az Erdélyi Magyar Néppárt sajtóközleménye nyomán

FIGYELEMFELKELTŐ AKCIÓKKAL

SÜRGETIK A VISSZASZOLGÁLTATÁST

MAGYAR TULAJDONOKÉRT TÜNTETTEK KOLOZSVÁRON
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A Mindent vissza! – Restitutio in integrum so-

rozat keretében 2012. november 11-én a kolozsvári 

Farkas utcai Állami Levéltár épülete előtt szerveztek 

fi gyelemfelkeltő akciót. A „Ne lopj!”, „Magyar tulajdon” 

és „Mindent vissza!” táblákkal ezúttal a magyar törté-

nelmi egyházak, a magyar civil szervezetek, intézmé-

nyek és a magyar iskolák elkobzott levéltárainak vissza-

adásáért tüntettek.

A tüntetésen részt vett Sándor Krisztina, az Erdé-

lyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnöke, Mátis 

Jenő, az Erdélyi Magyar Néppárt Kolozs megyei al-

elnöke, Soós Sándor megyei ügyvezető elnök, Szász 

Péter, az Erdélyi Magyar Néppárt Kolozs megyei el-

nöke, Bozsó Imre Lehel, a Magyar Ifjúsági Tanács 

elnöke, Sorbán Örs, az Erdélyi Magyar Ifjak elnöke, 

valamint Lurtz Zsolt, az Országos Dávid Ferenc Ifjú-

sági Egylet alelnöke.

A tüntetést az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, az 

Erdélyi Magyar Néppárt, a Magyar Ifjúsági Tanács, va-

lamint az Erdélyi Magyar Ifjak szervezte.

Kolozsvár, 2012. november 11.

Az Erdélyi Magyar Néppárt 

sajtóközleménye nyomán

LEVÉLTÁRAK VISSZASZOLGÁLTATÁSÁÉRT

TÜNTETTEK KOLOZSVÁRON

A Mindent vissza! – Restitutio in integrum elneve-

zésű tüntetéssorozat első nagyváradi állomásán – 2012. 

november 14-én – a premontrei rend elkobzott ingatla-

nainak visszaszolgáltatásáért, jelképes módon pedig min-

den elkobzott egyházi és magántulajdonért tüntettek.

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által szervezett 

demonstráció a Premontrei Préposti Széktemplomban 

kezdődött, ahol Fejes Rudolf Anzelm főapát köszön-

tötte a mintegy kétszáz tüntetőt. Mint mondotta, a pre-

montrei rend 1807-től kezdődően foglalkozott tanítással 

Nagyváradon, egészen 1937-ig, amikor is a román ál-

lam kisajátította az iskolaépületet. Európai színvonalú 

oktatás folyt az intézetben, itt tanult többek között 

Emánuel Gozsdu román jogász, politikus is. Miközben 

emléke előtt a városközpontban emelt szoborral tiszteleg 

a románság, addig egykori iskolájának nem szolgáltat-

ják vissza jogos tulajdonát – mutatott rá a rendfőnök. 

Hangsúlyozta: a premontrei rend nem meggazdagodni, 

hanem igazságot akar, amikor a nagy értékű ingatlanért 

pereskedik.

Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egy-

házkerület püspöke Mikeás próféta könyvéből idézett, 

mondván: a közel háromezer évvel ezelőtt élt próféta 

ugyanazon társadalmi igazságtalanságok ellen szólalt fel, 

mint az elkobzott javaiért küzdő egyház. Az egyházfő 

úgy fogalmazott: nemcsak jogunkban áll küzdeni igazun-

GYERTYÁS TÜNTETÉS

A MAGYAR INGATLANOKÉRT NAGYVÁRADON
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Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdé-

lyi Magyar Néppárt a kommunizmus idején elkobzott 

egyházi és magánjavak visszaszolgáltatásáért indított 

tiltakozóakció-sorozatának keretében, 2012. november 

21-én a „Zöld Arany” közbirtokossági egyesület terüle-

teiért tüntettek Borson.

Az akcióval arra kívánták felhívni a fi gyelmet, hogy 

nagyon sok olyan magántulajdon van, ami még vissza-

szolgáltatásra vár, és az egyik ilyen nagy ingatlancso-

port a közbirtokossági javak csoportja.

 Bors községben 198 hektárnyi területről van szó, 

mely földek tulajdonviszonyát az önkormányzathoz 

tartozó földosztó bizottságnak kellett volna rendeznie 

(ennek elnöke Báthori Géza, aki immár 22 éve a köz-

ség polgármestere), amely a visszaszolgáltatás helyett 

cégeknek adta ki vagy beépítette a területeket. Az 

egykori tulajdonosok, illetve azok örökösei immár több 

mint egy évtizede perelik az önkormányzatot, de mind-

eddig egyetlen hektárnyi területet sem kaptak vissza.

Molnár Dezső, aki egyike a pereskedőknek, a sajtó-

nak azt nyilatkozta, nem mond le a neki járó területről, 

ugyanis gazdálkodni szeretne: jószágot tartani és föl-

det művelni. Fontosnak találja, hogy a borsi emberek 

kezében maradjon a föld, azt ne vásárolhassák fel a 

külföldről érkező idegenek. A jelen lévők egyetértettek 

abban, hogy hallatniuk kell a hangjukat, hiszen küzdel-

mük csak így vezethet eredményre. Ugyanakkor töb-

ben nehezményezték, hogy a borsiak – félelemből, vagy 

közömbösségből – nem vállalnak szolidaritást a jogos 

tulajdonukért küzdő falubeliekkel. Ezt igazolja az is, 

hogy olyan kevesen mertek eljönni a tüntetésre.

Csomortányi István, a Néppárt partiumi szervezési 

igazgatója arra hívta fel a jelen lévők fi gyelmét: az a 

közösség, amely az azonnali haszon reményében eladja 

saját lába alól a földeket, feladja a jövőjét.  

 

Nagyvárad, 2012. november 22.

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

közleménye nyomán

198 HEKTÁRNYI „ZÖLD ARANYÉRT”

TÜNTETTEK BORSON

kért, hanem egyenesen Istentől kapott kötelességünk. 

A beszédek után a résztvevők gyertyákkal a kezük-

ben élő láncot vontak a visszakövetelt iskolaépület és 

rendház köré, amelyben jelenleg a Mihai Eminescu 

Főgimnázium működik. Transzparensekkel, szóróla-

pokkal hívták fel a fi gyelmet arra, hogy az ingatlan 

magyar tulajdon.

Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt alelnöke, 

az EMNT egyik alapítója az esemény után a sajtónak 

elmondta: amint a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó 

Kollégium visszavont restitúciója is jelzi, a bukaresti 

kormányzatban nincs meg a politikai akarat az államo-

sított egyházi és magánvagyon visszaszolgáltatására, 

ezért van szükség a hasonló megmozdulásokra.

Nagyvárad, 2012. november 15.

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

közleménye nyomán
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Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi 

Magyar Néppárt, folytatva a Mindent vissza! – Res-

titutio in integrum országos tüntetéssorozatot, gyer-

tyás, néma tüntetést szervezett 2012. december 2-án 

Nagyváradon, a volt Pénzügyi Palota előtt.

Az eső ellenére mintegy félszázan gyűltek össze az 

ingatlan előtt, békés úton követelve a kommunizmus 

idején elkobzott egyházi és magántulajdonok vissza-

szolgáltatását. A résztvevők gyertyákat gyújtottak, 

majd élő láncot alkottak az épület körül. A néma tün-

tetés közös imádkozással zárult.  

Zatykó Gyula, a Néppárt alelnöke, szenátorjelölt 

a sajtó érdeklődésére hangsúlyozta: huszonkét évvel a 

rendszerváltozás után számos olyan egyházi és magán-

tulajdon van, amelyet nem kapott vissza jogos tulajdo-

nosa. Még mindig nem teljesült a Románia EU-s csat-

lakozásakor megígért teljes restitúció, sőt az a veszély 

is fennáll, hogy jövőre megváltoztatják az erről szoló 

jogszabályokat, oly módon, hogy a tulajdonosok elkob-

zott javaik értékének csupán a 10%-át kapják vissza. 

Az Erdélyi Magyar Néppárt ezzel szemben a teljes 

visszaszolgáltatást sürgeti – hangsúlyozta a Néppárt 

nagyváradi szenátorjelöltje.     

Mint ismeretes, az impozáns palotát nemrég a res-

titúciós törvény alapján a római katolikus püspök-

ségnek ítélte az illetékes bizottság, viszont a megyei 

önkormányzat bírósági úton próbálja megváltoztatni a 

határozatot, és saját tulajdonába venni az ingatlant. 

A szervezők ezúton tiltakoztak a peres eljárás ellen, 

amely tovább késlelteti az épület tulajdonjogának ren-

dezését, ami miatt az ingatlan csak tovább romosodik.

Nagyvárad, 2012. december 3.

Az Erdélyi Magyar Néppárt 

közleménye nyomán

GYERTYÁS TÜNTETÉS AZ EGYKORI PÉNZÜGYI PALOTÁÉRT

TŐKÉS LÁSZLÓ EP-KÉPVISELŐ

ESEMÉNYNAPTÁRA

2012. NOVEMBER

November 4.

● Nagyvárad-Olaszi

Hősök, Áldozatok és Mártírok Emléknapja

Az 56-os forradalom vérbefojtásának 56. évfordu-

lója

A Hősök, áldozatok és mártírok emléknapján az Er-

délyi Magyar Nemzeti Tanács és a Nagyvárad-Olaszi 

Református Egyházközség szervezésében, istentiszte-

lettel egybekötött megemlékezés keretében tisztelegtek 

az áldozathozók emléke előtt. A vasárnap délelőtti is-

tentiszteleten igét hirdetett Tőkés László várad-olaszi 

lelkipásztor, EP-képviselő. Az istentiszteletet követően  

Tallai Gábor budapesti történész, a Terror Háza Mú-

zeum projektigazgatója tartott előadást. 

November 5–7.

● Brüsszel

Európai parlamenti munkahét

November 9.

● Nagyvárad

EP-irodai munkaülés
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November 12–14.

● Brüsszel

Európai parlamenti munkahét

November 15.

● Nagyvárad

Sajtótájékoztató

Fejedelmi Emléknap

Bethlen Gábor születésének, és egyben halálának 

évfordulójára emlékeztek az Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanács (EMNT) és az Erdélyi Magyar Néppárt kép-

viselői nagy erdélyi fejedelmünk nagyváradi szobránál, 

a Schlauch-kertben. A megemlékezésen Tőkés László 

EP-képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnö-

ke mondott alkalmi beszédet. 

November 16.

● Nagyvárad

Ady Endre-évfordulói emlékünnepség és koszorúzás

Fórumtalálkozó Szűrös Mátyás volt államelnökkel

Ady Endrére emlékezett az Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanács a költő születésének 135. évfordulóján.  Ünnepi 

beszédet Tőkés László EMNT-elnök, valamint Szűrös 

Mátyás volt államelnök mondottak, majd a megemlé-

kezők – köztük az Erdélyi Magyar Néppárt képviselő- 

és szenátorjelöltjei – elhelyezték koszorúikat Ady Endre 

mellszobránál, valamint a Holnaposok-szoborcsoport-

nál. Később, az új Magyar Köztársaság kikiáltásának 

23. évfordulója alkalmából Szűrös Mátyás, az akkori 

rendszerváltó események meghatározó alakja tartott 

előadást a Lorántff y Zsuzsanna Egyházi Központ mú-

zeumtermében.

● Nagyvárad

Jubileumi Kodály-Napok

Kodály Zoltán-emléktábla felavatása és koszorúzása

A Partiumi Keresztény Egyetem Zeneművészeti 

Tanszéke nagyszabású rendezvénysorozattal emléke-

zett meg Kodály Zoltán születésének 130. évfordu-

lójáról.  Az ünnepség záróakkordjaként az egyetem 

elnöke, Tőkés László EP-képviselő Kurucz Imre be-

rettyóújfalui szobrászművész Kodály-emlékplakettjét 

avatta fel az egyetem belső udvarán.  

November 17.

● Nagykároly

Látogatás  a helyi EMNT-irodában és a Károlyi-kas-

télyban 

● Érmindszent

Ady Endre-évfordulói emlékünnepség és koszorúzás

Ady Endre születésének 135. évfordulójáról emléke-

zett meg az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács a költő 

érmindszenti szülőházánál emelt mellszobor előtt. Be-

szédet mondottak: Szűrős Mátyás, a harmadik Ma-

gyar Köztársaság kikiáltója, Tőkés László EMNT-el-

nök, európai parlamenti képviselő, Roka Marius, Ér-

kávás község polgármestere, Szilágyi Zsolt, az Erdélyi 

Magyar Néppárt alelnöke, valamint Cs. Tóth János, 

a debreceni Főnix Rendezvényszervező Nonprofi t Kft. 

igazgatója. Az események moderátora Nemes Csa-

ba egyházügyi főtanácsadó, Tőkés László budapesti 

EP-irodájának vezetője volt. Az ünnepség koszorúzás-

sal végződött. 

● Székelyhíd     

Az Erdélyi Magyar Néppárt irodájának avatója és 

autonómia-konferencia

Szűrös Mátyás volt köztársasági elnök és Tő-

kés László európai parlamenti képviselő jelenlétében 

avatta fel területi irodáját az Erdélyi Magyar Néppárt 

székelyhídi szervezete. Ezt követően Csomortányi 

István partiumi szervezési igazgató moderálásával au-

tonómia-konferenciára került sor. Előadást tartottak: 

Szilágyi Ferenc érmihályfalvi pártelnök, a Partiumi 

Autonómia-Tanács Kezdeményező Bizottságának ve-

zetőségi tagja és Szilágyi Zsolt, az EMNP alelnöke, 

érmelléki szenátorjelölt.  Az eseményen felszólaltak: 

Tőkés László EP-képviselő, a Néppárt védnöke, Nagy 

József Barna képviselőjelölt, az EMNT régióelnöke és 

sokan mások.

November 18.

● Nagyvárad-Olaszi

Az Olaszi templom 225. évfordulói ünnepélye

A Nagyvárad-Olaszi református templom építésének 

225. évfordulójára emlékezett a Körös-parti gyülekezet, 

a testvérgyülekezetek képviselőinek, a volt olaszi segéd-

lelkészeknek, és az innen lelkészi pályára indulóknak a 

közösségében.  Derencsényi István tiszántúli püspök-

helyettes igehirdetését követően Veress-Kovács Attila 

lelkész üdvözölte az ünneplők népes gyülekezetét és 

a vendégeket. Az alkalmi köszöntések rendjén a nagy 

múltú gyülekezet választott lelkipásztoraként tekintett 

vissza a régmúltra, valamint az 1989-es újrakezdés idő-
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szakára Tőkés László püspök, európai képviselő.

November 19–21.

● Strasbourg

Európai parlamenti munkahét

November 22.

● Budapest

Az Emberi Méltóság Tanácsának sajtóértekezlete

November 23–24.

Háromszéki kortesút a közelgő országos választá-

sokra nézve

● Kézdivásárhely

Városi találkozó az Erdélyi Magyar Néppárt három-

széki  jelöltjeivel

● Barót 

Választási fórum

November 24.

● Sepsiszentgyörgy

 Autonómia-tüntetés

Több ezres tömeg gyűlt össze a sepsiszentgyörgyi 

Szabadság téren az Erdélyi Magyar Néppárt autonómi-

atüntetésén, amelyet Sánta Imre bikfalvi református 

lelkész, a Néppárt képviselőjelöltjének a kezdeménye-

zésére szerveztek meg.  A színpadon elsőként Sánta 

Imre szólalt fel, majd  Bíró Levente, a kézdiszéki Szé-

kely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke, Tőkés László 

európai parlamenti képviselő, az Erdélyi Magyar Nem-

zeti Tanács elnöke, Toró T. Tibor, az EMNP elnöke 

és szenátorjelöltje, valamint Izsák Balázs, az SZNT 

elnöke mondottak beszédet.  A jelenlevők egyhangú 

igen!-felkiáltással kötelezték el magukat amellett, hogy 

Székelyföld területi autonómiájának statútumát ismét 

a parlament elé terjesszék.  A tüntetésen felolvasták 

Gál Kinga magyarországi, valamint Herbert Dorf-

mann dél-tiroli európai parlamenti képviselők írásbeli 

üzenetét.

November 25.

● Nagyvárad-Újváros 

Vasárnapi alkalmi istentisztelet

Délvidéki Szolidaritás Napja

Templomi ünnepély – Mészáros János Elek énekmű-

vész fellépésével

A Szerbiában élő magyarság jogainak védelmében, 

és a méltánytalanul súlyos börtönbüntetésre ítélt „te-

merini fi úk” ügyének felpártolása céljából hirdette meg 

Tőkés László európai parlamenti képviselő Nagyvára-

don a Délvidéki Szolidaritás Napját. A rendezvényen 

– a jeles meghívottak sorában – a vajdasági magyar 

pártok vezető tisztségviselői is részt vettek: Ágoston 

András, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt elnöke, 

Pál Károly, a Vajdasági Magyar Szövetség ügyve-

zető alelnöke és Tari István, a Vajdasági Magyarok 

Demokratikus Közösségének alelnöke.  Szintén jelen 

volt és beszédet mondott Lomnici Zoltán, az Emberi 

Méltóság Tanácsának elnöke. Az ünnepélyes együttlét 

hangulatát Mészáros János Elek magyarországi ének-

művész, csákvári presbiter fellépése emelte. 

● Nagyvárad, Parlamenti Iroda 

Az Emberi Méltóság Tanácsának (EMT) sajtóér-

tekezlete

A Délvidéki Szolidaritás Napja utáni sajtótájékozta-

tón Lomnici Zoltán elmondta: az EMT kegyelmet kér 

a szerb államfőtől az öt „temerini fi ú” részére, akiket 

példátlan „kegyetlenséggel” összesen 61 év börtönbün-

tetésre ítéltek. Tőkés László úgy fogalmazott, hogy 

ahol a jog eszközei nem elegendőek, ott a politika 

eszközeit kell igénybe venni a kisebbségi sorba jutott 

magyarság emberi, anyanyelvi és oktatási jogainak vé-

delmére.

November 26–28.

● Brüsszel

Európai parlamenti munkahét

Egy közel ötven fős látogatócsoportot fogadott és 

látott vendégül Tőkés László EP-képviselő Brüsszel-

ben, az Európai Parlament székhelyén. A látogatók 

között jelen voltak a háromszéki Málnás és a partiu-

mi Börvely települések küldöttjei, továbbá a Partiumi 

Keresztény Egyetem Janus Pannonius Szakkollégiu-

mának képviselői és a nagyváradi Szent László Cser-

készcsapat kisdiákjai.  

November 30.

● Nagyvárad – Egyházkerületi Székház

A Pro Universitate Partium Alapítvány Kuratóriu-

mának ülése

Jótékonysági bál a Csillagocska Alapítvány javára



27

dEPutáció

A Hősök, mártírok és áldozatok emléknapján, no-

vember 4-én az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és 

a Nagyvárad-Olaszi Református Egyházközség szer-

vezésében istentisztelettel egybekötött megemlékezés 

keretében tisztelegtek az áldozatvállalók emléke előtt. 

A vasárnap délelőtti istentiszteleten igét hirdetett 

Tőkés László várad-olaszi lelkipásztor, EP-képviselő, 

az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke, aki kifej-

tette: a szeretet vezérelte mindazokat, akik a kocká-

zatok tudatában vállalták sorsukat, és készek voltak 

életüket áldozni a hazáért. Az igehirdető arra biztatta 

a gyülekezetet, hogy a hősök, mártírok és áldozatok 

által kijelölt utat követve küzdjék le saját szívükben 

is a félelmet. A lelkipásztor szerint a hősök, mártírok 

és áldozatok gyásznapja hitbéli és erkölcsi tanulsággal 

szolgál mindannyiunk számára. 

Az istentisztelet után Török Sándor, az Erdélyi Ma-

gyar Nemzeti Tanács Bihar megyei elnöke köszöntötte 

az egybegyűlteket, majd Tallai Gábor budapesti törté-

nész, a Terror Háza Múzeum projektigazgatója tartott 

előadást. Meglátása szerint a megtévesztés és a mani-

puláció korszakát éljük, ami az 1956-os forradalom és 

szabadságharc megítélésére is rányomja bélyegét. Fon-

tos, hogy megemlékezzünk hőseinkről, és ne hagyjuk, 

hogy mártírok és hősök nélküli, arctalan világ vegyen 

bennünket körül. Arcot a hősöknek – 1956 hősei című 

előadásában Tallai felelevenítette a forradalom előz-

ményeit, bemutatta a sorsfordító napok eseményeit, 

és beszélt az ezt követő megtorlásokról is. A „pesti 

srácok” félelmet nem ismerő harca mellett a történész 

kiemelte a „nagyváradi srácok” helytállását is, ezáltal 

megemlékezve a kommunistaellenes megmozdulások 

erdélyi áldozatairól is. 

A megemlékezés záróakkordjaként megkoszorúzták 

a Várad-Olaszi templom kertjében található Millecen-

tenáriumi Emlékművet, így adózva minden magyar hős, 

áldozat és mártír emlékének.

Nagyvárad, 2012. november 4. 

Tőkés László EP-képviselő a bányászati ciántech-

nológia alkalmazásának közvetlen és azonnali veszé-

lyére hívta fel Janez Potočnik, az Európai Bizottság 

környezetvédelmi biztosának fi gyelmét, hozzá intézett 

megkeresésében.

2012. október 24-i levelében az erdélyi képviselő ki-

fejtette, hogy a ciánalapú bányászat soha nem lehet 

eléggé „biztonságos”, a megelőző intézkedéseknek 

tehát kulcsszerepük van a természeti környezet és az 

emberi életek megóvásában. A 2000-ben bekövetke-

zett tiszai ciánkatasztrófa esetét hozta fel példaként, 

amikor is 100 ezer tonna ciánnal szennyezett víz öm-

lött ki a nagybányai aranybánya – előírásoknak meg-

felelő, azaz „biztonságos” – tározójából. A cián akkor 

gyakorlatilag a Tisza egész élővilágát elpusztította, és 

a Szamos–Tisza gyűjtőterületén élő mintegy 2,5 millió 

ember ivóvizét is megmérgezte.

Tőkés László arra fi gyelmeztette a főbiztost, hogy 

a gigantikus verespataki aranybánya megnyitása ha-

sonló, de sokszorosan pusztítóbb erejű környezeti ka-

tasztrófával fenyeget. 

Az erdélyi EP-képviselő beadványának aktualitását 

A HŐSÖK, MÁRTÍROK

ÉS ÁLDOZATOK EMLÉKE KÖTELEZ 

NE TELEPÍTHESSENEK „IDŐZÍTETT CIÁN-BOMBÁKAT”

ERDÉLYBE, ROMÁNIÁBA, VAGY EURÓPA MÁS ORSZÁGAIBA!
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az adja, hogy ugyanilyen környezeti merénylet van 

kibontakozóban az Erdélyi Érchegységben, a Dévához 

közeli Felsőcsertésen. A kanadai bejegyzésű Eldorado 

Gold Corporation egy 456 hektáros területen kezdené 

el a kitermelést, 45 millió tonna ércet zúzna össze, 

hogy abból 16 év alatt, évi 1650 tonna nátrium-cianid 

felhasználásával összesen mintegy 80 tonna aranyat 

mosson ki. Tőkés László EP-képviselő aggodalmának 

adott hangot amiatt, hogy a temesvári regionális 

környezetvédelmi hatóság máris engedélyezte a ki-

termelés megkezdését, veszélyes precedenst teremtve 

ezáltal a verespataki bánya engedélyeztetéséhez. 

Tőkés László arra kér írásos választ Janez Potoč-

nik környezetvédelmi biztostól, hogy kért-e és kapott-e 

tájékoztatást a felsőcsertési bánya ügyében; vizsgálni 

fogja-e, hogy az érvényben lévő vízügyi keretirányel-

vet, valamint a bányászati hulladékról szóló irány-

elvet tiszteletben tartották-e a kapcsolatos engedély 

kibocsátásakor. Megkeresésében Tőkés László arra is 

rákérdez továbbá, hogy fi gyelembe veszik-e a visegrá-

di országok környezetvédelmi minisztereinek 2007-ben 

megfogalmazott dokumentumát, amelyben a hason-

ló beruházások határokon átnyúló kockázataira hívják 

fel a fi gyelmet; illetve számíthatnak-e az Unió polgá-

rai arra, hogy az Európai Bizottság fi gyelembe veszi a 

tiszta környezethez és a biztonságos élethez való 

alapjogukat – egy szűk bányaipari elit önző nyereség-

vágya ellenében. 

Tőkés László EP-képviselő folyamodványában arra 

is emlékeztette Potočnik biztost, hogy két és fél éve 

az Európai Parlament elsöprő szavazattöbbséggel 

döntött a cianidos bányászati technológia betiltásának 

kezdeményezéséről az Unió tagországaiban. A Par-

lament 2011 végéig várta az Európai Bizottságtól a 

ciános bánya-technológia általános tilalmának be-

vezetését, a Bizottság azonban mindmáig semmilyen 

jogi lépést nem tett az európai polgárok által közvetlen 

módon választott Parlament döntésének a végrehajtá-

sa érekében. Tőkés László nyomatékosan felkérte az 

európai környezeti tárca vezetőjét, hogy azonnali ha-

tállyal lépjen fel az uniós polgárok védelmében, hogy ne 

telepíthessenek „időzített cián-bombákat” Erdélybe, 

Romániába, vagy Európa más országaiba.

Brüsszel, 2012. november 5.

 „A TAGORSZÁGOKÉ A FELELŐSSÉG”

Janez Potocnik, az Európai Bizottság környezetvé-

delmi biztosa december 4-én küldte el válaszát  Tőkés 

László EP-képviselőnek a bányászati ciántechnológia 

rendkívüli veszélyeire fi gyelmeztető, 2012. október 24-

én kelt beadványára, melyben a képviselő az Erdély, 

Románia és a környező országok lakosságát fenyege-

tő – valóságos – „időzített ciánbombák” fenyegetésére 

hívta fel a fi gyelmet. 

Tőkés László emlékeztette a biztost, hogy két és 

fél éve az Európai Parlament elsöprő szavazattöbbség-

gel döntött a cianidos bányászati technológia be-

tiltásának kezdeményezéséről az Unió tagországaiban 

– hiszen a ciánalapú bányászat soha nem lehet eléggé 

„biztonságos”. 

JANEZ POTOCNIK KÖRNYEZETVÉDELMI

BIZTOS VÁLASZA TŐKÉS LÁSZLÓNAK
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Bethlen Gábor erdélyi fejedelem születésének és 

egyben halálának évfordulójára emlékeztek az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és az Erdélyi Magyar 

Néppárt (EMNP) képviselői 2012. november 15-én, a 

fejedelem nagyváradi szobránál, a Schlauch-kertben. 

A megemlékezésen Tőkés László EP-képviselő, az 

EMNT elnöke mondott alkalmi beszédet. Rámuta-

tott arra, hogy Nagyvárad nemcsak a „királyok vá-

rosa” – élükön a várost alapító Szent László királlyal 

–, hanem a reformáció korával kezdődően „fejedelmi 

város” is egyben. Egy, nemzeti kultúránk részévé vált 

bibliai igerészt idézett, mely Bethlen Gábor szobrának 

talapzatán is olvasható: „Ha Isten velünk, kicsoda el-

lenünk?”. A kérdésre maga Bethlen Gábor adta meg a 

választ, mondván „senki, bizonyára senki nincsen”. Az 

erdélyi fejedelem szilárd hitéről tanúskodik az is, hogy 

a hagyomány szerint huszonkilencszer olvasta el a tel-

jes Szentírást, amely egyfajta „lelki fegyvert” jelentett 

számára – hangzott el. Ilyenképpen kell bíznunk ne-

künk is az isteni igazságosságban, hangsúlyozta Tőkés 

László, aki végül azt kívánta, hogy a Néppárt jelöltjei, 

az elmondottak jegyében ne csak a magyar igazságot, 

hanem azzal együtt az egyetemes isteni igazságot is 

képviseljék.

A beszéd után a résztvevők elhelyezték koszorúikat 

Bethlen Gábor szobrának talapzatán, majd a „Teben-

ned bíztunk eleitől fogva” kezdetű zsoltár eléneklésével 

zárult a megemlékezés. 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

partiumi sajtószolgálata

BETHLEN GÁBORRA EMLÉKEZTEK NAGYVÁRADON

„Teljes mértékben osztom a cianidos bányászat 

veszélyeivel kapcsolatos aggodalmait, és egyetértünk 

abban, hogy minden szükséges megelőző intézke-

dést foganatosítani kell a cián-katasztrófák elkerülé-

se érdekében. Környezetvédelmi biztosként legfőbb 

feladatomnak épp az Unió környezetvédelmi törvé-

nyeinek a maradéktalan betartatását tekintem. Az 

Ön által is hivatkozott, a bányászati hulladékokról 

szóló 2006/21/EK. számú irányelv szigorú betar-

tása lényegesen lecsökkenti annak kockázatát, hogy 

cián-szennyeződés jusson természeti környezetünkbe. 

Az irányelv – egyebek mellett – arról is rendelkezik, 

hogy a bányászatkor alkalmazott cián túlnyomó részét 

semlegesíteni kell, még mielőtt a cianidos hulladék a 

zagytározókba kerülne”  – fogalmaz 2012. december 4-i 

levelében a biztos.

Janez Potocnik válaszában a felsőcsertési aranybá-

nya esetére is kitér. Tudatja, hogy annak engedélyez-

tetéséről nem volt tudomása, mint ahogy egyébként 

a tagországoknak nem is kötelességük ezen ügyekben 

tájékoztatni az EB-t. „Az Európai Bizottság olyan ese-

tekben illetékes egy adott tagországgal szemben eljár-

ni, hogyha jelzéseket kap arra nézve, hogy a cianidos 

bányakitermelés rendjén nem tartják be maradéktala-

nul az Unió irányelveit és vonatkozó törvényeit”. A fel-

sőcsertési engedély vonatkozásában tudni való, hogy 

a bányászati hulladékokról szóló, hivatkozott irányelv 

8. cikkelye teljes átláthatóságot követel meg az eu-

rópai állampolgárok részére, ellenkező esetben viszont 

az engedélyt kibocsátó tagországokat terheli a teljes 

felelősség – áll a válaszlevélben.

A környezetvédelmi biztos levelét azzal zárja, hogy 

noha az Unióban a ciánalapú bányászat nem esik álta-

lános tilalom alá, az érintett tagállamoknak – példának 

okáért a Visegrádi Négyek országainak – módjukban 

áll határozottan fellépni a ciántechnológia használata 

ellen, saját területükön. Janez Potocnik „biztató” pél-

dája – sajnos – nincs tekintettel arra, hogy Románia 

nem tartozik a visegrádi országok társaságába…

Strasbourg, 2012. december 12.
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Az Európai Parlament novemberi strasbourgi 

ülésszakának (2012. november 19–22.) kezdőnapján 

Tőkés László erdélyi képviselő napirend előtti felszó-

lalásában állt ki az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 

tagjainak és támogatóinak védelmében, akik ellen hó-

napok óta valóságos megfélemlítési kampányt folytat-

nak a román hatóságok, több megyében. A Szatmár, 

Beszterce-Naszód, Hunyad, Szeben – sőt a Kárpáto-

kon túli Vrancea – megyékből érkezett panaszok és 

tájékoztatások szerint, nevezett Adrian Drăghici, 

korrupcióval gyanúsított bukaresti nacionalista ügyvéd, 

valamint bizonyos „Buta Levente” marosvásárhelyi il-

letőségű személy feljelentésére hivatkozva, egyszerű, 

becsületes polgárok százaival szemben folyik kivizsgá-

lás és eljárás, az EMNP bejegyeztetéséhez szükséges 

aláírások, illetve a támogató aláírások összegyűjtése 

ügyében. Hasonló zaklatásnak vannak kitéve egyes er-

délyi demokrácia-központok tisztviselői, akik a hatá-

ron túli magyarok honosítási ügyeit intézik.

A botrányos hatósági kampány részletei a napi saj-

tóból közismertek. A küszöbön álló országos választá-

sok közeledtén, feltételezhetően nemcsak a pártosan 

hatalombarát RMDSZ ellenséges magatartása kere-

sendő a háttérben, hanem még inkább a Ponta–Anto-

nescu-kormányzat bosszúja azok ellen, akik nem vol-

tak hajlandóak támogatni Traian Băsescu államelnök 

megbuktatására irányuló kísérletüket.

Tőkés László erdélyi EP-képviselő lelkiismereti köte-

lességének tartotta felemelni a szavát azok védelmében, 

akiket magyarságuk és politikai meggyőződésük miatt 

próbálnak megfélemlíteni a posztkommunista hatósá-

gok – huszonhárom évvel a magyarellenes Ceauşes-

cu-diktatúra bukása után. Egészen nyilvánvaló, hogy 

a – régi időkre emlékeztető – megfélemlítési hadjárat 

nem csupán a nemzeti érzelmű választópolgárok visz-

szatartására, hanem egyben a magyar állampolgárság 

felvételének a hátráltatására is irányul.

Az erdélyi képviselő az Unió intézményeinek a köz-

belépését kérte a jogállamiság, a demokratikus plura-

lizmus, a választási szabadság és a kisebbségi jogok 

tiszteletben tartása érdekében, Romániában. 

Nagyvárad, 2012. november 20.

Huszonhárom éve a Ceauşescu-diktatúra bukásának. Annak előtte nem lehetett szó demokratikus többpárt-

rendszerről, és az ellenzékieket üldözték, zaklatták Romániában.

Megdöbbentő, hogy huszonhárom év után az Erdélyi Magyar Néppártnak a tagjait, illetve támogatóit, akik 

aláírásukkal a pártot létrehozták, a román hatóságok zaklatják és megfélemlítik. A rendőrség és az ügyészség 

Szatmár, Beszterce-Naszód, Hunyad és Szeben megyékben – most, a december 9-i országos választások 

közeledtén – behívatja, otthonukban vagy munkahelyükön keresi meg őket, és folytat tendenciózus kivizsgálást 

velük szemben.

Az EMNP fő bűne talán az, hogy fellép a romániai korrupció ellen, és kiáll a föderalizmus, valamint a ki-

sebbségi jogok és az autonómia mellett.

Kérem személy szerint Viviane Reding igazságügyi biztos asszonyt, továbbá a Parlamentet és a Bizottsá-

got, hogy vizsgálják ki az EMNP zaklatásának ügyét, és járjanak közben a Ponta–Antonescu-kormánynál a 

választási szabadság és a demokratikus pluralizmus, a jogállamiság és a kisebbségi jogok tiszteletben tartása 

érdekében.

Strasbourg, 2012. november 19.

   Tőkés László 

   EP-képviselő

FELSZÓLALÁS AZ ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT

TÁMOGATÓINAK VÉDELMÉBEN

FELSZÓLALÁS AZ ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT

TÁMOGATÓINAK HATÓSÁGI ZAKLATÁSA TÁRGYÁBAN
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Ady Endre születésének 135. évfordulója alkalmá-

ból az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács koszorúzással 

egybekötött ünnepi megemlékezést szervezett a költő 

nagyváradi szobránál. A rendezvény díszvendége Szű-

rös Mátyás volt köztársasági elnök.

Az ünnepi beszédek sorát Tőkés László, az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács elnöke kezdte, aki felszólalá-

sának központi gondolatát Ady Endre „Alszik a magyar” 

című versére építette, rámutatva annak mai üzeneté-

re. Miközben Magyarország az Orbán Viktor nevével 

fémjelzett 2010-es rendszerváltásnak köszönhetően 

immár „ébredezik”, minket itt, Erdélyben még mindig 

hazug sikerpropagandával próbálnak „altatni”. Euró-

pa-szerte tüntetésekkel fejezik ki elégedetlenségüket az 

emberek, de mi Erdélyben még mindig csak titokban 

merünk véleményt nyilvánítani. „Ady születésének év-

fordulója legyen ébresztő számunkra. Szűrös Mátyás 

volt köztársasági elnök nagyváradi jelenléte is ezt az 

ébresztő hatást erősíti bennünk” – fogalmazott Tőkés 

László. A romániai rendszerváltozás vonatkozásában 

az egykori temesvári lelkipásztor kifejtette: szomorú, 

hogy huszonhárom év elteltével még mindig ébreszt-

getni kell a bátorságot, a polgári öntudatot. „Vajon 

fölébred valahára a szolga-népek Bábele?” – tette fel 

az ismert Ady-vers nyomán a kérdést. Válaszában úgy 

vélekedett, a vásár kettőn áll, a „kürtösök” szaván mú-

lik: „Vannak-e olyanok, akik ébresztgessék a népet, és 

van-e, aki meghallgassa az ige szavát, vagy pedig süket 

fülekre talál az ébresztő üzenet”.

Szűrös Mátyás, a harmadik Magyar Köztársaság 

kikiáltója Ady Endre nagyságát méltatta: minden ma-

gyarnak ismernie kell a költőóriás munkásságát, egyéni 

életét, szenvedését. Ez utóbbi abban is megnyilvánult, 

milyen féltő módon kötődött az ő népéhez és Erdély-

hez. Bár kritikával is illette a magyart – nem az „igazit”, 

hanem „a léhűtőket és a ködevőket” –, egész élete és 

költészete a magyarok érdekét szolgálta. 

A megemlékezők – köztük az Erdélyi Magyar Nép-

párt képviselő- és szenátorjelöltjei – végezetül elhe-

lyezték koszorúikat Ady Endre mellszobránál, majd a 

Holnaposok-szoborcsoporthoz vonultak át leróni ke-

gyeletüket.

Nagyvárad, 2012. november 17.

Az Erdélyi Magyar Néppárt  

közleménye nyomán

Méltó módon emlékezett meg az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács (EMNT) Ady Endre születésének 

135. évfordulójáról, a költő érmindszenti szülőházánál 

emelt mellszobor előtt. 

Szatmár, Szilágy és Bihar megye küldöttsége egy-

aránt jelen volt a koszorúzással egybekötött ünnep-

ségen, ugyanakkor sokan érkeztek a határon túlról is. 

Tették ezt dacára annak, hogy több mint huszonhárom 

év hagyományát felrúgva az eddigi zarándoklatok meg-

határozó személyiségét, Tőkés László EMNT-elnököt 

„kiszervezték” a hivatalosnak mondott ünnepségből, 

így az EMNT képviselői és szimpatizánsai külön ünnep-

ségen rótták le kegyeletüket a költőóriás emléke előtt.

Ezt megelőzően Nagykárolyban a partiumi régió 

néppárti jelöltjei találkoztak az Ady-ünnepség díszven-

dégével, Szűrös Mátyás Magyarország rendszerválto-

zás utáni első köztársasági elnökével és Tőkés László 

EMNT-elnökkel, fővédnökkel. 

Érmindszenten, Ady szülőházánál beszédet mondot-

tak: Szűrős Mátyás, a harmadik Magyar Köztársaság 

kikiáltója, Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanács elnöke, európai parlamenti képviselő, Roka 

Marius, Érkávás község polgármestere, Szilágyi Zsolt, 

az Erdélyi Magyar Néppárt alelnöke, valamint a debre-

ceni Cs. Tóth János, a debreceni Főnix Rendezvény-

szervező Nonprofi t Kft. igazgatója, író. 

Az események moderátora Nemes Csaba egyház-

ügyi főtanácsadó, Tőkés László budapesti EP-irodájá-

nak vezetője volt. 

Ki kell mondani az igazságot!

„A világiasság ma már teljesen háttérbe szorítja a 

hagyományokat és a hitet, ezért is vágyik vissza min-

dig lelkünk az Érmellék híres falujába, Érmindszentre, 

ahol a tisztaság forrásánál lelkünk megnyugodhat” – 

fogalmazott Tőkés László beszédében. A helybéliekhez 

ADY ENDRÉRE EMLÉKEZTEK SZÜLETÉSÉNEK

ÉVFORDULÓJÁN NAGYVÁRADON

ÉRMINDSZENTI ZARÁNDOKLAT:

FŐHAJTÁS ADY ENDRE EMLÉKE ELŐTT 
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szólva rámutatott arra, hogy Ady Endre nem ismerne 

rá a falujára az itt megtapasztalható szegénységet és 

pusztulását látva. Hozzáfűzte: ebben a helyzetben Ady 

Endre verseinek nemes üzenete hozhatja el a vigaszta-

lást. Az Érmindszentre álmodott Ady-központtal kap-

csolatosan kijelentette: nemcsak Ady szülőfaluja, ha-

nem az egész magyar nemzet a vesztese a 320 millió 

forint összértékű terv meghiúsulásának. Amíg a kor-

rupció és a hazugság egymást kiegészítve teszik tönkre 

az országot, addig Ady Endre arra késztet bennünket, 

hogy kimondjuk az igazságot, mert enélkül nem fog 

megváltozni semmi – hangsúlyozta az EMNT elnöke.     

Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt alelnö-

ke feltette a kérdést: vajon milyen verseket írna ma 

Ady a Csák Mátéhoz hasonló „kiskirályokról”, és vajon 

hogyan vélekedne az erdélyi magyarság helyzetéről? A 

néppárti elöljáró szerint megmaradásunk kulcsszavai 

Ady költészetéből olvashatóak ki, ez pedig a szeretet, 

a hit és az európaiság. 

Az ünnepség végén a résztvevők elhelyezték a ke-

gyelet virágait Ady Endre mellszobrának talapzatán, 

végül Nemzeti imánk eléneklésével zárult az idei ér-

mindszenti zarándoklat. 

Nagyvárad, 2012. november 18.

Az Erdélyi Magyar Néppárt közleménye 

Az Európai Parlament 2012. november 22-én sza-

vazta meg a „Bővítés: politikák, kritériumok és az EU 

stratégiai érdekei” című jelentést, amely továbbra is 

kiemeli a koppenhágai kritériumok fontosságát. Gál 

Kinga módosító indítványainak köszönhetően a nem-

zeti kisebbségek védelme – mint az egyik koppenhágai 

kritérium – továbbra is a többi feltétellel azonos súly-

ban kap szerepet a jelentésben. A szavazás kapcsán a 

fi deszes EP-képviselő kiemelte: „Fontos, hogy az Unió 

ne csak a csatlakozási tárgyalások során kérje számon 

a kötelezettségeket, hanem azok betartását ellenőrizze 

a csatlakozást követően is”.

Brüsszel, 2012. november 22.

(http://fi desz-eu.hu)

Több ezres tömeg gyűlt össze 2012. november 24-

én a sepsiszentgyörgyi Szabadság téren, ahol az Erdélyi 

Magyar Néppárt autonómia-tüntetést szervezett Sán-

ta Imre bikfalvi református lelkész, a Néppárt képviselő-

jelöltje kezdeményezésére.

A színpadon elsőként Sánta Imre szólalt fel, aki 

beszédében hangsúlyozta: a székely él és élni akar, és 

ehhez autonómiára van szüksége. Az autonómiaigény 

kifejezésre juttatása időszerű, ezt bizonyítja, hogy a 

tüntetéshez csatlakozott minden erdélyi magyar párt, 

csatlakoztak és mozgósítottak a nemzeti tanácsok és a 

civil szervezetek – mondta beszédében Sánta Imre. „Ha 

lesz hit és kitartás a székely emberben, holnap többen, 

holnapután pedig még többen leszünk, és akkor kiál-

tásunk egyre hangosabb lesz, és egyre messzibbre fog 

eljutni. Tegyünk ennek érdekében, amíg még nem késő” 

– fogalmazott.

Bíró Levente, a kézdiszéki Székely Nemzeti Tanács 

elnöke beszédében azt hangsúlyozta, hogy a szombati 

autonómia-tüntetés csak egy állomása az autonómia-

küzdelemnek. „December 9-én parlamenti választások 

következnek, de ez a mozgalom tovább kell folytatód-

jon. Újra és újra utcára kell vonulnunk. Ki kell vigyük 

a küzdelmünket az utcára és egyre többen kell csatla-

koznunk, egész addig, amíg kivívjuk Székelyföld területi 

autonómiáját” – mondta.

Tőkés László európai parlamenti képviselő, az Er-

délyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke szerint többé nem 

kellene eltűrni azt, hogy a magyarság választottjai el-

menjenek Bukarestbe, majd hazajönnek, és elmagyaráz-

zák, hogy mit miért nem lehet megcsinálni. „Minőségi 

képviseletre van szükségünk. Olyan politikusokra, akik 

az autonómia ügyéből egy tapodtat sem engednek. Új 

egység kell, amelyben a pártpolitikának fölébe emelkedik 

a nemzetpolitika. Olyan egység, amilyent ma itt látunk.” 

– mondta beszédében Tőkés László.

A jelenlevők egyhangú igen!-felkiáltással válaszoltak 

Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnökének be-

szédében feltett kérdéseire: akarják-e, hogy a magyar 

képviselők ismét a parlament elé tárják a Székelyföld 

területi autonómiájának statútumát, illetve, hogy az ön-

kormányzatok helyi határozatokat hozzanak az ügyben.

HANGSÚLYOSABB SZEREP JUSSON A KISEBBSÉGEKNEK

A BŐVÍTÉSI FOLYAMAT ALATT ÉS UTÁN EGYARÁNT

EZREK TÜNTETTEK AZ ERDÉLYI

MAGYAR ÖNRENDELKEZÉSÉRT
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Hölgyeim és Uraim, kedves Testvéreim!

Azzal kezdeném beszédemet, hogy átadjam a „má-

sodik” Székelyföld, Érmellék üzenetét, ahol megalakult 

a Partiumi Autonómia-kezdeményező Bizottság. 

Miközben teljes szívvel kiállunk Székelyföld területi au-

tonómiája mellett, ne felejtkezzünk el a partiumiakról 

sem, és támogassuk ügyüket. Mint ahogy átadom a 

Szatmár vidékiek üzenetét is: Szatmárnémetiben, a 

Láncos-templomban indult útjára 2003-ban az az au-

tonómia-mozgalom, amelynek eredményeképpen meg-

alakult a Székely Nemzeti Tanács és az Erdélyi Ma-

gyar Nemzeti Tanács. Ez utóbbi üdvözletét nyújtom 

át a ma egybegyülekezetteknek. (…)

Tisztelettel jelentem, hogy a „restitutio in integrum” 

elnevezésű, teljes körű tulajdon-visszaszolgáltatást 

sürgető mozgalom keretében Kolozsváron, Nagyvá-

radon, Marosvásárhelyen, Kézdivásárhelyen és más 

helyeken is folytatást nyert az az igazságharc, ami 

szeptember elsején, itt, Sepsiszentgyörgyön elkezdő-

dött. Kiálltunk jogainkért, elorozott tulajdonainkért, 

tehát a jó példa követésre talált. (…)

Kedves Testvéreim, Hölgyeim és Uraim!

Engedelmetekkel, folytatásképpen a 23 évvel ezelőt-

ti naplómból idézek. 1989. november 17-én a követ-

kezőket jegyeztem fel: „Küszöbön a tél, nem tudunk 

tűzifához jutni. Mindenki fél kiszolgálni a szigorúan 

adagolt áruval.” Ott álltam fi atal lelkészként Temes-

váron a legnagyobb félelem és reménytelenség köze-

pette, de nem adtam fel, tartotta bennem a lelket a 

Jóistenbe vetett hit, a családom és a hívek szeretete. 

Tudtam, tudtuk, hogy igazunk van. Aztán eljött 1989 

Szabadító Karácsonya, és ahogy a győztes csaták 

után lenni szokott, hirtelen sok lett a hős. Bíztam az 

emberekben, az áldozatos hívekben. Szabad és közös 

jövőt álmodtunk – közösen. Ez a közös jövő pedig az 

autonómiáról szólt. Már akkor tudtuk, hogy számunkra 

– erdélyi magyarok, székelyek számára – az önrendel-

kezés a kibontakozás és a felemelkedés járható útja és 

eszköze. Azóta közel 23 esztendő telt el. Huszonhárom 

éve mondom – és mondjuk barátaimmal, a mellettem 

álló Toró Tiborékkal – következetesen, hogy auto-

nómiára van szükségünk, mert ez a megoldás. Ebben 

Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke 

és szenátorjelöltje azt hangsúlyozta, hogy a magyar kö-

zösség nem engedhet tovább teret a csüggedésnek és 

a fásultságnak, és azt sem engedheti, hogy dolgaiban 

mások döntsenek. „Mondjuk ki tehát együtt: autonómi-

át akarunk. Autonómiát akarunk, mert az autonómia a 

megoldás. Nem egy megoldás a sokból, hanem a meg-

oldás. Csak együtt lehetünk sikeresek tehát. Közelebb 

célunkhoz a politikum, a civil társadalom és az egyhá-

zak harmonikus együttműködése vihet. Ezért vagyunk 

itt és most mindannyian, együtt. Ezért kiáltunk. Addig, 

ameddig kell. Ameddig Székelyföld és Erdély önrendel-

kezését el nem érjük. Ameddig szabadok nem leszünk” 

– fogalmazott Toró T. Tibor.

A tüntetésen felolvasták Gál Kinga magyar, valamint 

Herbert Dorfmann dél-tiroli európai parlamenti képvi-

selő levelét. A tömeg több alkalommal is „autonómiát!” 

skandálással szakította meg a felszólalók beszédét.

A résztvevők elénekelték a Székely himnuszt, a szín-

padon fellépett a Transylmania együttes, majd Sánta 

Imre felolvasta az autonómiát szorgalmazó Sepsiszent-

györgyi nyilatkozatot, amelyet a tömeg háromszoros 

igennel fogadott el. A rendezvény a magyar himnusz 

eléneklésével ért véget.

Sepsiszentgyörgy, 2012. november 28.

Az Erdélyi Magyar Néppárt sajtóközleménye nyomán

TŐKÉS LÁSZLÓ: AZ IGAZUNKHOZ MINDENKOR 

RAGASZKODNUNK KELL!

 – AUTONÓMIA-TÜNTETÉS AZ ERDÉLYI MAGYAR ÖNRENDELKEZÉSÉRT –
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a kérdésben nem alkudtunk meg, nem alkudhattunk 

meg, hiszen a kolozsvári Szent Mihály templomban 

esküt tettünk reá. Két évtized múltán, idén megújítot-

tuk az eskünket. Huszonhárom éve támadnak minket 

emiatt, személy szerint engem is. A legaljasabb lejára-

tó kampányok egész sorát vezényelték le már ellenem, 

és ma már a gyermekeimet sem kímélik, akik azóta 

felnőttek. A románok számára lassan én váltam az első 

számú közellenséggé. De mit mondjunk – a magya-

rokról? Azok a korábbi harcostársak, akik letértek az 

autonómia útjáról, megosztással vádolnak bennünket, 

autonomistákat, akik 2003-ban, az autonómia ügyéhez 

való föltétlen ragaszkodásból létrehoztuk az  Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanácsot  és a  Székely Nemzeti 

Tanácsot. Márpedig az autonómia ügyének nem meg-

osztania, hanem összekötnie kellene bennünket. Jó 

példa erre, hogy ma itt találjuk az RMDSZ megyei és 

helyi vezetőit.

Antal Árpád polgármester úr a minap sajtótájékoz-

tatón olyan okosan és karakteresen kritizálta az eddi-

gi román kormányokat – többek között az elmaradt 

háromszéki fejlesztések kapcsán –, hogy elgondoltam: 

ha én mondtam volna ilyeneket, akkor az ő főnökei 

másnap egyenes adásban vették volna a fejemet... Ő is 

látja, mi is látjuk, mindenki látja, kivéve azokat, akik-

nek a tekintetét elhomályosítja a hatalom: az ország 

rossz úton jár. Keserű tapasztalat és sokszorosan meg-

fi zettük már az árát: Bukarest eddig több problémát 

okozott nekünk, mint ahányat megoldott. Ez nemcsak 

reánk, magyarokra, Székelyországra, hanem erdélyi ro-

mán Testvéreinkre nézve is érvényes. A dolgok nem 

mehetnek így tovább. Elegünk lett abból, hogy válasz-

tottjaink elmennek Bukarestbe, majd hazajönnek, és 

elmagyarázzák, hogy mit miért nem lehet megcsinálni. 

Vagy azt mondják – háromszéki politikus mondta! –, 

hogy az autonómia ügye „nem aktuális”. Most pedig 

azzal riogatnak, hogy nem lesz „erős képviseletünk” a 

Parlamentben. (...)

Önmagában  a mennyiség  semmire sem garan-

cia.  Minőségi képviseletre  van szükségünk. Olyan 

politikusokra, akik az autonómia ügyéből egy tapodtat 

sem engednek. Akik nem üzleti úton járnak Svájcban, 

amikor Székelyföld autonómia-törvényéről szavaznak 

a Szenátusban, és jobb híján negyedórával a szavazás 

előtt, dolgavégezetlenül nem hagyják ott az üléster-

met... Akik még akkor is felemelik szavukat érettünk, 

amikor ez értelmetlennek tűnik. Mert az igazunkhoz 

mindenkor ragaszkodnunk kell. Alkalmas és alkalmatlan 

időben szólnunk kell Isten Igéjét! Székelyföld  és az 

erdélyi magyarság önrendelkezése olyan ügy, amelyet 

nem tornatermekkel, sem 64 kilométer erdélyi autó-

pályával nem lehet kiváltani. Az elért részeredmények 

is fontosak, de nekünk többre van szükségünk. Ezt a 

többet – tapasztalataink szerint – csak akkor fogjuk 

elérni, ha a mi adónkról itt, helyben, mi döntünk. Ne 

Bukarestből osszák nekünk azt a keveset, amit nagy-

lelkűen visszautalnánk hozzánk. Minket nem lehet 

aprópénzzel, alamizsnával kifi zetni. Szabad nép, sza-

bad föld, szabad székelyek vagyunk – nem a román 

„nemzetállam” koldusai. Ez a föld – és minden, ami 

alatta és fölötte van – a mi örökségünk. A mi jussunk. 

Hát gazdálkodjunk mi a saját természeti kincseinkkel. 

Anyanyelvünk az Európai Unió hivatalos nyelve – le-

gyen hivatalos nyelv a szülőföldünkön is. „Restitutio 

in integrum” – teljes körű jóvátételt és jogainkba való 

visszahelyezést követelünk ezen a téren is!

Gazdasági válság van. Baszk, katalán, dél-tiroli ba-

rátaink bizonyítják: az autonóm régiók nem szenved-

ték meg annyira a válságot, mint a központtól függő 

országrészek. Támaszkodjunk mi is a saját erőnkre és 

erőforrásainkra! A magyar ember szeret és tud dol-

gozni. Ha összekapaszkodunk, hogyha egymásnak veti 

a hátát a tömbmagyarság és a szórvány, Székelyföld 

és a Részek, hogyha egységes magyar nemzetként lé-

pünk fel – akkor lesz jövőnk. A románokkal, minden 

transzilván polgártársunkkal együtt álmodott föderális 

Romániában és a régiók Európájával együtt haladva 

– jelenlegi válságos helyzetünkből csak így találhatjuk 

meg a kivezető utat. Új egység kell, amelyben a párt-

politikának fölébe emelkedik a nemzetpolitika. Olyan 

egység, amilyent ma itt látunk. Vannak közös ügye-

ink. Közös nyelvet beszélünk. Közös a célunk, ami nem 

más, mint amit Kós Károly már kilencvenegy eszten-

dővel ezelőtt tisztán és világosan  megfogalmazott: a 

magyarság nemzeti autonómiája.

Egy akarattal mondjuk ki és kövessük a célt, és min-

den lehetőt tegyünk meg érte: autonómiát akarunk! – 

Isten minket úgy segéljen!

Tőkés László beszéde – elhangzott 2012. novem-

ber 24-én, Sepsiszentgyörgyön

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és a 

Magyar Köztársaság Közigazgatási és Igazságügyi Mi-

nisztériuma, valamint Külügyminisztériuma kereken két 

évvel ezelőtt kötött megállapodást az egyszerűsített 

honosítási eljárással kapcsolatos ügyintézés lebonyolítá-

sára. Ezt a történelminek nevezhető egyezséget ünne-

pelték 2012. november 24-én,  Érmihályfalván Wetzel 

Tamás miniszteri biztos, Nagyhaju Béla, a Bevándor-

lási és Állampolgársági Hivatal igazgatója, valamint az 

érmellékiek honosításának intézésében élen járó szemé-

lyek részvételével.

Nagy József Barna, az EMNT régióelnöke üdvö-

zölte a meghívottakat és a szép számban megjelenő 

érmihályfalvi érdeklődőket. Köszönetet mondott mind-

azoknak, akik az elmúlt két évben segítették a demok-

rácia-központok működését, ezáltal pedig több ezer 

AZ EGYSZERŰSÍTETT HONOSÍTÁSI ELJÁRÁS 

A NEMZET ÖSSZEKAPCSOLÁSÁNAK ESZKÖZE
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A Szerbiában élő magyarság jogainak kivívása, és a 

méltánytalanul súlyos börtönbüntetésre ítélt „Temerini 

fi úk” ügyének felpártolása érdekében hirdette meg Tő-

kés László európai parlamenti képviselő Nagyváradon 

a Délvidéki Szolidaritás Napját, mintegy eszmei foly-

tatásaképpen a Nagyvárad-Olasziban tartott Felvidéki 

Szolidaritás Napjának.

A Nagyvárad-Újvárosi Református Egyházközség 

templomában házigazdai minőségében Sándor Lajos 

lelkipásztor köszöntötte a gyülekezetet, kiemelt módon 

is a jeles vendégeket, köztük Lomnici Zoltánt, az Em-

beri Méltóság Tanácsának (EMT) elnökét.

Tőkés László előző királyhágómelléki püspök igehir-

detésében a pogány „uralmi rend” és a krisztusi sze-

retetben gyökerező „erkölcsi rend” között vont párhu-

zamot, rámutatva arra, hogy a kisebbségi sorsunkból 

fakadó alárendeltségünk helyzetében a testvéri szeretet 

által győzhetjük le az igazságtalanságot. „A magyarság 

lélekben, öntudatban, önazonosságban együvé tarto-

zik, és ez elég erőt kölcsönöz ahhoz, hogy szembe-

szálljon az igazságtalanságokkal” – jelentette ki Tőkés 

László. 

A Szerbiába szakadt, különlegesen mostoha helyzet-

ben élő magyarság képviseletében a vajdasági magyar 

pártok vezető politikusai, úgymint: Ágoston András, a 

Vajdasági Magyar Demokrata Párt elnöke, Pál Károly, 

a Vajdasági Magyar Szövetség ügyvezető alelnöke és 

Tari István, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Kö-

zösségének alelnöke szóltak az egybegyűltekhez. Mind-

annyian megilletődöttséggel üdvözölték a Kárpát-me-

dencei magyar összefogás eme példaértékű eseményét.

Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának 

elnöke köszöntőjében hangsúlyozta: a Kárpát-meden-

cei magyarság semmi mást nem kér az utódállamoktól, 

mint azt, hogy tartsák tiszteletben jogait és méltósá-

gát.

Az egymástól mesterséges módon elválasztott nem-

zeti közösségeink lelki összetartozásának erősítésére, 

az alkalomra meghívott Mészáros János Elek dunán-

túli presbiter, a Csillag születik elnevezésű televíziós  

DÉLVIDÉKI SZOLIDARITÁS NAPJA NAGYVÁRADON

erdélyi magyar honosítását. 

Wetzel Tamás köszöntő beszédében úgy fogalma-

zott: az állampolgársági törvény elfogadásával történel-

met írt a magyar kormány, amelyre száz év múlva is 

emlékezni fognak. A jogszabálynak köszönhetően mint-

egy 330 ezer külhoni magyar válhatott magyar állam-

polgárrá, tette hozzá a fi atal politikus, megköszönve az 

EMNT hatékony munkáját.  Nagyhaju Béla beszédé-

ben arra világított rá, hogy a honosítási eljárás mikép-

pen szolgálja a nemzet fennmaradását.

Szilágyi Zsolt, Tőkés László brüsszeli kabinetfőnö-

ke kifejtette: kilencven éve keressük a megoldást arra, 

hogyan tudunk otthon lenni és megmaradni szülőföl-

dünkön. Az ismert körülmények között fontos, hogy 

rendezzük viszonyunkat az anyaországgal, és rendezzük 

viszonyunkat annak az országnak a fővárosával, amely-

be a történelem kényszerített bennünket – fogalmazott. 

Az egyszerűsített honosítási eljárás a nemzet összekap-

csolásának eszköze, ezért is érthetetlen miért támadják 

egyes választott vezetőink. 

Zatykó Gyula néppárti alelnök, Nagyvárad szenátor-

jelöltje – aki annak idején a partiumi demokrácia-köz-

pontok hálózatának kiépítését vezette – az eljárás bein-

dításának első napjait idézte fel. Az est második felében 

Szilágyi Ferenc, a Néppárt helyi vezetője bemutatta 

a „Szülőföldünk: Bihari Érmellék” című képes albumot, 

amelyet az EMNT azzal a szándékkal adott ki, hogy 

erősítse az érmellékiek öntudatát, és az egy közösség-

hez való tartozás érzését.

Végezetül az EMNT a Helytállás-díját osztotta ki 

azoknak, akik érdemben tettek az érmellékiek honosítá-

sáért. Díjban részesült Wetzel Tamás miniszteri biztos, 

Nagyhaju Béla főosztályvezető, Nyíri Béla, Nyírábrány 

polgármestere, Kiss Edit nyírábrányi anyakönyvvezető, 

Dezső Angéla létavértesi anyakönyvvezető, valamint 

Czeglédi Júlia, az érmelléki EMNT-iroda munkatársa.  

Nagyvárad,  2012. november 24.

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

közleménye nyomán
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zenei vetélkedő idei győztese adott elő vallásos és ha-

zafi as dalokat.

KEGYELMET A „TEMERINI FIÚKNAK”!

A rendezvény utáni sajtótájékoztatón Lomnici Zol-

tán elmondta: az Emberi Méltóság Tanácsa kegyelmet 

kér a szerb államfőtől a „temerini fi úk” számára, akiket 

összesen 61 év börtönbüntetésre ítéltek. Mint mondot-

ta: tudomásul kell venni a bíróság döntését ez ügyben, 

viszont a nyilvánosság segíthet abban, hogy kegyelmi 

kérelmüket kedvezően bírálja el Tomislav Nikolic szerb 

államfő. 

Tőkés László véleménye szerint ahol a jog eszközei 

nem elegendőek a kisebbségi sorsba került magyarság 

emberi, anyanyelvi és oktatási jogainak védelmére, ott 

a politika eszközeivel is élni kell. Az erdélyi képvise-

lő rámutatott arra, hogy míg Magyarországot tá-

madások össztüze éri az Európai Unió részéről, ad-

dig a jogellenes Benes-dekrétumokat érvényben tartó 

Szlovákia, vagy a restitúciós folyamatot akadályozó 

Románia mentesül az elmarasztalás alól. Véleménye 

szerint noha Szerbia uniós csatlakozását illetően Ma-

gyarország támogatását nem lehet a temerini fi úk ke-

gyelmi kérelméhez kötni – mivel az ítélet jogosságához 

nem fér kétség, és annak csak a példátlan súlyossága 

tekinthető a magyar közösség megfélemlítését szolgá-

ló diszkriminációnak –, viszont ragaszkodni kell ahhoz, 

hogy az 1944–45-ös délvidéki atrocitások elismerése és 

jóvátétele kizáró előfeltételét képezze a balkáni ország 

csatlakozásának. Ennek vonatkozásában a sajtóérte-

kezlet résztvevői óvatos bizakodással fogadták Nikolic 

szerb elnök röviddel előbb, Budapesten elhangzott ki-

jelentéseit.

Nagyvárad, 2012. november 25.

Temesvár – a romániai forradalom valódi törté-

nete címmel tartottak könyvbemutatót és nemzetközi 

értekezletet az Európai Parlamentben, 2012. novem-

ber 27-én, melynek Tőkés László erdélyi EP-képviselő 

volt a házigazdája. A rendezvény címét Szőczi Árpád 

kanadai születésű újságíró frissen megjelent dokumen-

tumkötete adta. 

Nyitóbeszédében Tőkés László néppárti EP-képvise-

lő arról szólt, hogy az emberiség ellen elkövetett kom-

munista bűncselekmények kivizsgálására és az ezen 

ügyekben való igazságtétel érdekében egy nemzetkö-

zi bíróság létrehozására lenne szükség, mely a náciz-

mus bűneit kivizsgáló és elítélő Nürnbergi bírósághoz 

hasonlóan működne.  A múlt feltárásának részeként 

kelet-közép-európai titkosszolgálatok levéltárait pedig 

közös európai örökségnek nyilváníthatnák – vélekedett 

Tőkés László.  A temesvári népfelkelés kirobbantója 

ugyanakkor arra emlékeztetett, hogy az Európai Par-

lament – a kettős mércét kiküszöbölve – 2009-ben 

példás módon mondott ítéletet korunk totalitárius 

rendszerei fölött, és ennek köszönhetően végre hoz-

záláthattunk „az európai történelmek megbékéltetésé-

hez”. Szőczi Árpád három nyelven – angolul, magyarul 

és románul – kiadott könyve az 1989-es romániai forra-

dalmi események és összefüggések hiteles bemutatása 

által éppen a „közös európai emlékezet” kialakításához, 

az integrált európai történelem-szemlélet kimunkálá-

sához, illetve a kelet- és a nyugat-európai „történelmi 

narratívák” összehangolásához járul hozzá – mondotta 

az erdélyi képviselő. 

Joseph Daul, az Európai Néppárt EP-frakciójának 

vezetője „kelet-közép-európai történelemkönyvnek” ne-

vezte Szőczi Árpád könyvét. Örömének adott hangot, 

hogy a keleti rendszerváltoztatás jelen lévő személyisé-

gei – a házigazda, az előadók és a hallgatóság soraiban 

helyet foglaló Vytautas Landsbergis korábbi litván 

államelnök – nemcsak alanyai és tanúi lehettek a vas-

függöny lebontásának, hanem napjainkban az Európai 

Parlamentben folytathatják áldásos tevékenységüket 

az egyesülő Európáért.  

Sandra Kalniete lettországi európai parlamenti 

képviselő – hazájának korábbi külügyminisztere – sze-

mélyes sorsa tükrében láttatta a kommunizmus igazi 

arcát. Ez irányú tapasztalatai sarkallják arra, hogy sze-

A ROMÁNIAI FORRADALOM

VALÓDI TÖRTÉNETE
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2012. november 26–28. között közel ötvenfős lá-

togatócsoportot fogadott és látott vendégül Tőkés 

László EP-képviselő Brüsszelben, az Európai Parla-

ment székhelyén. A látogatók között jelen voltak a há-

romszéki Málnás, valamint a partiumi Börvely telepü-

lések küldöttjei, a Partiumi Keresztény Egyetem Janus 

Pannonius Szakkollégiumának képviselői, valamint a 

nagyváradi Szent László Cserkészcsapat kisdiákjai.  

A látogatócsoport részt vett a Temesvár – a ro-

mániai forradalom valódi története című könyvbe-

mutatón és nemzetközi értekezleten. Joseph Daul, az 

Európai Néppárt EP-frakciójának vezetője külön kö-

szöntötte az erdélyieket a rendezvényen. Az esemény 

házigazdája, Tőkés László képviselő meghívására ne-

ves kelet-közép-európai ellenzékiek és rendszerváltoz-

tatók tartottak előadást: Sandra Kalniete lettországi 

EP-képviselőnő, hazájának korábbi külügyminisztere, 

Tunne Kelam észt európai parlamenti képviselő, a 

lengyel Jerzy Buzek, az EP előző elnöke, valamint 

Vytautas Landsbergis korábbi litván államelnök.   

Az erdélyi vendégek felkeresték az Európai Parla-

mentbe látogatók számára kialakított bemutatóköz-

pontot, illetve a parlament működési mechanizmusa-

ival is megismerkedhettek. 

Tőkés László erdélyi EP-képviselő vendégeit később 

Bánki Erik anyaországi néppárti képviselő köszöntöt-

te, és rövid előadásában a verespataki aranykitermelés 

természeti katasztrófával fenyegető kockázataira hívta 

fel a fi gyelmet, illetve a cianidos bányászat betiltását 

célzó EP-beli tevékenységet ismertette. Ezt követően 

Mészáros Alajos felvidéki néppárti politikus üdvözölte 

a látogatócsoportot, és a felvidéki magyarság brüsz-

szeli érdekképviseletéről beszélt, külön megemlítve a 

szégyenletes Benes-dekrétumok ügyét, amelynek szlo-

vák jogrendből való eltávolításáért közösen küzdenek a 

magyar európai parlamenti képviselők.  

Hazaindulás előtt az utazócsoport tagjai bejárták 

Brüsszel egyedi szépségű történelmi belvárosát, és el-

látogattak az 1958-as világkiállításra épült, nemrégen 

teljesen felújított Atomiumhoz.   

Brüsszel, 2012. november 30. 

ERDÉLYI LÁTOGATÓCSOPORT BRÜSSZELBEN

repet vállaljon a „bűnös doktrína” valódi természetének 

megismertetésében, hogy a nyugat-európaiak is meg-

értsék a kelet-európaiak hatalmas áldozatvállalását. 

Tunne Kelam észt európai parlamenti képviselő a 

romániai forradalom valódi történetéről szóló könyv 

fontosságára hívta fel a fi gyelmet, hiszen napjaink tör-

téneti munkái gyakran megszépítik és relativizálják, 

azaz gyakorlatilag meghamisítják a kelet-közép-európai 

országok közelmúltját. 

Jerzy Buzek, az EP előző elnöke kifejtette, hogy az 

Európában megjelenő többezer könyv közül ez a mos-

tani több okból is különlegesen fontos. Egyrészt azért, 

mert Európa huszadik századi történetének legdráma-

ibb szakaszával foglalkozik, másrészt azért, mert le kell 

vonni a következtetéseket a múltból, hogy a történelmi 

leckét azok is megértsék, akik maguk nem élték át ezt 

a bűnös korszakot. 

Könyvismertetésében Szőczi Árpád író-szerkesztő 

Románia „legjelentősebb ellenzékijének” nevezte Tőkés 

Lászlót, és jelezte, hogy dokumentumkönyve a románi-

ai forradalomról való eddigi tudásunkhoz képest szám-

talan új összefüggésre világít rá: informátorok, ügy-

nökök, besúgók nevei kerülnek napvilágra. Ugyanakkor 

fény derül az 1989 márciusában, Kanadából Tőkés 

Lászlóhoz indult titkos küldetés részleteire, a Hámos 

László emberi jogi harcos elleni pokolgépes merény-

letkísérletre, illetve az általa vezetett szervezetbe való 

beépüléssel és az ő meggyilkolásával megbízott szekus-

tiszt pálfordulására is.

Jelképes üzenetet hordoz az a körülmény, hogy a 

jeles brüsszeli rendezvényen az egykori temesvári lelki-

pásztor, Tőkés László európai képviselő erdélyi láto-

gatócsoportja is részt vett – nevezetesen Málnás és 

Börvely lakói, a Partiumi Keresztény Egyetem Janus 

Pannonius Szakkollégiumának képviselői, valamint a 

nagyváradi Szent László Cserkészcsapat kisdiákjai.   

2012. november 27. 
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EU-büdzsé: erős és rugalmas költségvetés kell a 

frakciók szerint

Az EU-nak megfelelő és rugalmas hosszú távú költ-

ségvetésre van szüksége, hogy megerősítse gazdaságát 

és munkaerőpiacát – érvelt a legtöbb frakcióvezető a 

2012. november 21-én tartott plenáris vitán. A Tanács-

nak egyhangúlag kell döntenie az EU 2014-2020-as 

költségvetéséről, és a megállapodást a Parlamentnek is 

jóvá kell hagynia. „Alá kell mennünk az Európai Bizott-

ság javaslatának” – mondta Andreas Mavroyiannis cip-

rusi Európa-ügyi miniszterhelyettes a Tanács nevében 

az európai költségvetési korlátokra utalva. A legutóbbi 

javaslat, amelyet az Európai Tanács elnöke, Herman 

Van Rompuy nyújtott be „tartalmazza az összes olyan 

elemet, amely szükséges a megállapodáshoz” – tette 

hozzá. Ez a javaslat 80 milliárd euróval kevesebb, mint 

az Európai Bizottság 1033 milliárd eurós javaslata. Jo-

seph Daul néppárti frakcióvezető szerint az uniós GNI 

1%-a alatt maradó költségvetéssel nem lehet folytatni 

a jelenlegi uniós politikákat. Daul emlékeztetett arra, 

hogy 517 képviselő megszavazta a megfelelő méretű 

uniós költségvetés kialakítását szorgalmazó állásfogla-

lást. Elmondta azt is, hogy megfelelő forrásokra van 

szükség a már létező tervek megvalósításához, és csak 

a jövőben tett befektetések jelenthetik az egyetlen ki-

utat a válságból.

Viharos előzmények után parlamenti „igen” To-

nio Borg biztosjelölt kinevezésére

A máltai kormány által, a lemondott John Dalli eu-

rópai biztos helyére jelölt Tonio Borg kinevezését 386 

igen, 281 nem és 28 tartózkodó szavazattal hagyta 

jóvá az EP a 2012. november 21-i szavazáson. Borg 

kinevezését még a Tanácsnak is jóvá kell hagynia, majd 

ezt követően elfoglalhatja hivatalát egészségügyekért 

és fogyasztópolitikáért felelős biztosként az Európai 

Bizottságban. Borg egy háromórás nyilvános meghall-

gatáson vett részt az EP-ben, ahol a környezetvédel-

mi, belső piaci és mezőgazdasági szakbizottság tagjai 

kérdezték. Az ő kérésükre írásba foglalta az alapjogi 

charta iránti elkötelezettségét, vállalta a dohányügyi 

jogszabályjavaslat minél hamarabbi benyújtását, és ki-

jelentette, hogy tiszteletben tartja a nők és a Leszbiku-

sok, Melegek, Biszexuálisok és Transzneműek (LMBT) 

jogait.

Az „Io sono Li” című fi lm nyerte a 2012-es 

Lux-díjat

Andrea Segre fi lmje, az „Io sono Li” (Shun Li és a 

költő) nyerte 2012-ben a Lux-díjat. Az EP fi lmdíját ün-

nepélyes keretek között Martin Schulz, az Európai Par-

lament elnöke adta át az EP strasbourgi ülésén. A fi lm 

a bevándorlás és a hagyományos közösséghez való tar-

tozás témáját dolgozza fel, és egy barátság történetén 

keresztül mutatja be, hogy miként lehet lebontani az 

„idegenekkel” szembeni sztereotípiákat és előítéleteket.

A másik két idei döntős Fliegauf Ben-

ce „Csak a szél” (magyar-német-francia kop-

rodukció) és Miguel Gomes „Tabu” című fi lm-

jei (portugál-német-francia-brazil) voltak.

Az Európai Parlament a Lux-díjjal minden évben 

olyan fi lmet tüntet ki, amely az európai identitás-

hoz kapcsolódó kérdésekkel és értékekkel foglalko-

zik, és bemutatja Európa kulturális sokszínűségét.

Elengedhetetlen az elszámoltathatóság a gazda-

sági és monetáris unió jövőjéhez

A gazdasági és monetáris unió megerősítése érde-

kében uniós szintre kerülő hatáskörök mellé biztosítani 

kell az elszámoltathatóságot is – áll abban az állásfog-

lalásban, amelyet 2012. november 21-én fogadott el az 

Európai Parlament. Az EP szerint, bár a gazdasági és 

monetáris unió kiteljesítéséhez szerződésmódosítások-

ra lesz szükség, a jelenlegi jogszabályi keretek között 

SZEMELVÉNY AZ EP TÁJÉKOZTATÁSI

IRODÁJÁNAK NOVEMBERI HÍRLEVELÉBŐL
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is történhet előrelépés. A képviselők emellett szorgal-

mazzák egy foglalkoztatási kérdésekkel foglalkozó szo-

ciális paktum elfogadását is. Az EP szerint a gazdasági 

ügyekért felelős európai biztos szerepének megerősí-

tését irányzó intézkedéseket azzal kell egyensúlyozni, 

hogy a biztost elszámoltathatóbbá teszik az Európai 

Parlamentnek. Ehhez hasonlóan a gazdaságpolitika 

összehangolásában – vagyis az európai szemeszter-

ben – részt vevő összes szereplőnek nyilvánosan ki kell 

fejtenie álláspontját és meg kell indokolnia döntését, 

többek között az Európai Parlamentben. A folyamat-

ba a tagállami parlamenteket is jobban be kell vonni, 

hogy az uniós dimenzió a mindennapi belpolitikában is 

megjelenjen. Az EP ezért arra kéri a parlamenteket, 

hogy még azelőtt kezdjék el kormányuk pénzügyi és 

reformterveinek előkészítési folyamatát, mielőtt azokat 

az EU elé terjesztenék.

Új típusjóváhagyási szabályok a motorkerékpá-

rokra

Zöld utat adott az EP azoknak az új szabályoknak, 

amelyek környezetkímélőbbé és biztonságosabbá teszik 

a motorokat. A jogszabály 2016-tól a két- és háromke-

rekű járművekre, kvadokra, mopedekre és nagy moto-

rokra vonatkozik majd. Mivel ezek a járművek jelenleg 

a forgalomnak csupán 2%-át teszik ki, de az európai 

utakon történő halálos balesetek 16%-ában érintettek, 

a képviselők szigorították a rájuk vonatkozó biztonsági 

és károsanyag-kibocsátási előírásokat. Az új szabályok 

értelmében minden nagyobb, 125 köbcentiméter fe-

letti motort el kell látni blokkolásgátló fékrendszerrel 

(ABS), míg az ABS vagy kombinált fékrendszert a 125 

köbcentiméternél kisebbekben és a robogókban lehetne 

alkalmazni. Az új rendeletet 643 igen, 16 nem és 18 

tartózkodó szavazattal fogadták el, de azt még a tag-

államoknak hivatalosan jóvá kell hagyniuk. Az új szabá-

lyok csak a 2016 után eladott új két- és háromkerekű 

motorokra, illetve a kvadokra vonatkoznak.

Az erőszak beszüntetését kéri Izraeltől és a Ha-

masztól az EP elnöke

A novemberi plenáris ülést megnyitó beszédében 

Martin Schulz elítélte a fokozódó erőszakot Izrael és 

a Hamasz között, és annak beszüntetését kérte a fe-

lektől. Schulz üdvözölte, hogy véget ért az a 67 napos 

éhségsztrájk, amelyet török börtönökbe zárt kurd fog-

lyok tartottak, továbbá a török parlament benyújtott 

egy törvényjavaslatot, amely lehetővé tenné a kurd 

nyelv használatát a bírósági eljárásokon. Ez szerepelt 

az éhségsztrájkolók követelései között is. Az ügyről 

Schulz a török igazságügyi miniszterrel is egyeztetett. 

Schulz elítélte az Izrael és a Hamasz között kiéleződő 

erőszakot, és mindkét felet felszólította arra, hogy tar-

tózkodjanak az erőszakos cselekményektől. „Mindkét 

oldalon a civilek fi zetik meg az árát a támadások és 

megtorlások ördögi körének” – hangsúlyozta.

2012. DECEMBER

December 1.

● Hajdúdorog

IV. Kárpát-Medencei Ökumenikus Nagytalálkozó

Krisztus-várás a Kárpátok alatt címmel Kárpát-Me-

dencei Ökumenikus Nagytalálkozót tartottak Hajdúdo-

rogon, a helyi gyülekezet nevét viselő görög-katolikus 

püspökség megalapításának centenáriuma alkalmából. 

A negyedízben sorra kerülő reprezentatív ökumenikus 

rendezvényen a határok által elválasztott, de hitük ál-

tal összetartozó egyházak kisebbségbe szakadt híveik 

védelmében emelték föl szavukat az ige és az imádság 

erejével – állt a szervezők, Tőkés László korábbi király-

hágómelléki püspök, valamint Kocsis Fülöp, a házigaz-

da görög-katolikus megyés püspök meghívójában. Az 

ünnepi alkalom alkonyati zsolozsmával kezdődött, majd 

a következő jeles vendégek szólaltak fel: Kósa Lajos 

debreceni polgármester, Tőkés László EP-képviselő, a 

Kárpát-medencei ökumenikus nagytalálkozók „eszmei 

házigazdája”, Balog Zoltán, az emberi erőforrások 

minisztere, Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök,  

Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püs-

pökhelyettese, Kovács Miklós, a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség elnöke és Toró T. Tibor, az Erdé-

lyi Magyar Néppárt elnöke.  A méltóságteljes ünnepség 

Nemzeti imánkkal és Bosák Nándor debrecen-nyíregy-

házi püspök, valamint Erdélyi Géza nyugalmazott fel-

vidéki püspök áldásával zárult.

December 2. 

● Börvely

Választási korteslátogatás

December 3.

● Nagyvárad

PUPA–PKE Sajtóértekezlet

Pető Árpád ausztráliai üzletember, a Partiumi Ke-

resztény Egyetem (PKE) egyik kiemelkedő támogatója 

jóvoltából évi 500, illetve 1000 amerikai dollár értékű 

ösztöndíjban részesülhet mintegy húsz, kiemelkedő 

szakmai és közösségi munkát végző egyetemi hallgató – 

jelentették be a felsőoktatási intézmény vezetői, Tőkés 

László EP-képviselő, az egyetem elnöke, János- Szat-

mári Szabolcs rektor, Tolnay István alelnök, valamint 

Balogh Brigitta egyetemi tudományos titkár. 

EMNT–EMNP Sajtóértekezlet

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) bejegyzését 

támogató aláírók hatósági zaklatása ügyében való fo-

kozott odafi gyelést és vizsgálatot kérve fordult Viviane 

Reding európai bizottsági alelnökhöz Tőkés László eu-

rópai parlamenti képviselő – jelentette be azon a sajtó-

értekezleten, melyet Szilágyi Zsolt néppárti alelnökkel 

közösen tartottak, az EP-iroda tanácstermében. 

TŐKÉS LÁSZLÓ EP-KÉPVISELŐ

ESEMÉNYNAPTÁRA
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● Makfalva, Székelyabod, Szováta

Választási kortesút

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke, az Er-

délyi Magyar Néppárt védnöke, Tőkés László a párt 

Nyárád- és Felső-küküllő-mente térségében induló je-

löltjeinek, Tőkés András szenátorjelöltnek és László 

György képviselőjeltnek az oldalán korteskedett Makfa-

ván, Székelyabodon és Szovátán.  A fórumokon elsősor-

ban a nemzeti oldal összefogásának szükségességéről, 

az Erdélyben rejlő gazdasági lehetőségekről, és a Nép-

párt gazdasági programjának, a Mikó Imre Tervnek az 

alkalmazási lehetőségeiről esett szó.   

December 4.

● Marosvásárhely

Sajtóértekezlet a parlamenti választások tárgyában

● Jedd,  Lukafalva

Választási kortesút

A törvénytelen falopások ellen szólalt fel az Erdélyi 

Magyar Néppárt Nyárád- és Felső-Küküllő mentén in-

duló szenátorjelöltje, Tőkés András, valamint Szováta, 

Erdőszentgyörgy és Nyárádszereda térségében megmé-

retkező László György képviselőjelölt. Kampány-útjuk 

Lukafalván folytatódott. Mindkét helyszínen beszédet 

tartott és a feltett kérdésekre válaszolt Tőkés László, 

az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke, a Néppárt 

fővédnöke. 

December 5.

● Gyergyószentmiklós

Választási korteslátogatás 

December 6.

● Csíkszentdomokos, Csíkszentsimon, Csíkszépvíz

Korteslátogatás 

Tőkés László EP-képviselő, az Erdélyi Magyar Nem-

zeti Tanács elnöke csíkszéki látogatása során az általa 

védnökölt Erdélyi Magyar Néppárt képviselő- és szen-

átorjelöltjei mellett korteskedett. Papp Előd csíkszéki 

szenátorjelölt, és Sorbán Attila felcsíki képviselőjelölt 

társaságában kereste fel a Kedves testvérek csíkszent-

domokosi fafeldolgozó üzemét, ahol a modern asztalos-

műhely mintegy harminc alkalmazottjával találkozott. 

Szépvízen szintén egy fafeldolgozó üzemet tekintettek 

meg. Csíkszentsimonban a helyiekkel és a környék te-

lepüléseinek – Tusnád, Csatószeg – lakóival találkozott 

a Néppárt védnöke. A lakossági fórumra elkísérte Papp 

Előd szenátorjelölt és Csibi Zoltán, Alcsík képviselője-

löltje. Beszédében Tőkés László az elszámoltatás szük-

ségességére hívta fel a fi gyelmet, mondván: ez minden 

demokrácia alapját képezi. 

● Csíkszereda

Sajtóértekezlet

A hétvégi parlamenti választások a változás nyi-

tányát jelentik, a következő négy év pedig az áttörés 

időszaka lesz – jelentette ki sajtótájékoztatóján Tőkés 

László, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) védnöke, 

aki kijelentésével a Néppártnak a romániai közéletben 

való szerepére utalt. A sajtótájékoztatón részt vettek 

a Néppárt helyi jelöltjei – Papp Előd csíkszéki szená-

torjelölt, Csibi Zoltán alcsíki, valamint Sorbán Attila 

felcsíki képviselőjelölt – is, akik arra kérték a válasz-

tópolgárokat, hogy amennyiben változást szeretnének, 

támogassák őket a szavazatukkal.

December 7.

● Gyimesfelsőlok, Gyimesközéplok 

Korteslátogatás

Választási kortesútja keretében Tőkés László 

EP-képviselő, a Néppárt védnöke Gyimesfelsőlokon 

Tankó Péter pékségében tett látogatást, Papp Előd 

csíkszéki szenátorjelölt és Sorbán Attila felcsíki képvi-

selőjelölt kíséretében. Gyimesközéplokon Csillag Péter 

tulajdonos mutatta be a munkafolyamatokat a falfel-

dolgozó vállalatánál. Tőkés László alkalmi beszédeiben 

hangsúlyozta: itt az ideje, hogy a székelység öntudatra 

ébredjen, mert sorsfordító áttörésre csak így kerülhet 

sor. A jelöltek ismertették vendéglátóikkal a Néppárt 

célkitűzéseit, és támogatásukat kérték a parlamenti vá-

lasztásokon.  

December 8.

● Budapest

Emberi Méltóság Nemzetközi Napja (december 10.)

Az Emberi Méltóság Tanácsának (EMT) rendezvé-

nye

Emberi méltóságért kitüntetést vett át Tőkés Lász-

ló EP-képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

elnöke, valamint Kozma Imre atya, a Máltai Szere-

tetszolgálat vezetője azon az ünnepségen, amelyet az 

EMT az Emberi Jogok Nemzetközi Napja alkalmából 
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szervezett.  A szombati ünnepségen Lomnici Zoltán, 

az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke nyújtotta át az 

elismerést. Tőkés László, a kitüntetés átvétele után el-

ismerését fejezte ki az EMT munkájáért, és arról is be-

szélt, hogy legutóbb a felvidékiek ügyében és az erdélyi 

magyar tulajdonok védelmében írt európai parlamenti 

petíció tárgyában dolgoztak együtt Lomnici Zoltánnal.    

December 9.

● Nagyvárad-Olaszi 

Adventi istentisztelet „Nemzetünk lelkiismerete” – 

Évfordulói megemlékezés

Mindszenty József hercegprímás születésének 120. 

évfordulójára emlékeztek Nagyváradon advent második 

vasárnapján.  Előadást tartott „a Nemzet lelkiismere-

téről” Schmidt Mária történész, a Terror Háza Mú-

zeum főigazgatója. Igét hirdetett Tőkés László volt 

királyhágómelléki püspök, európai parlamenti képviselő, 

aki a nagy katolikus egyházfővel párhuzamba állítva őt, 

a 130 esztendeje született Ravasz László református 

püspökről emlékezett meg. 

December 10–13.

● Strasbourg

Európai parlamenti munkahét

December 14.

● Ópusztaszer  

Magyarok Karácsonya-ünnepség

Immár ötödik alkalommal szervezték meg a világ 

magyarságának közös, jelképes karácsonyi ünnepségét 

az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. Az 

ünnepségen közjogi és egyházi méltóságok fogalmaz-

ták meg a karácsony közeledtével a világ magyarságá-

nak szóló üzeneteiket. Latorcai János, az Országgyű-

lés alelnöke hangsúlyozta: ahhoz, hogy a 21. század 

atomizált társadalmának kihívásaira megfelelő választ 

tudjunk adni, közösséghez kell tartoznunk.  Közösség-

hez csak akkor lehet teljes szívvel tartozni, ha annak 

nemcsak jelenét, jövőjét, hanem a múltját is ismerjük, 

elfogadjuk és tiszteljük – mondotta. Tőkés László er-

délyi EP-képviselő, a Királyhágómellék volt püspöke – a 

rendezvény védnöke és díszvendége – kifejtette: nem 

elég európainak lenni. Az lehet igazán jó európai, aki 

jó magyar is egyben. Megítélése szerint nem törvény, 

hanem lelkület kérdése az összetartozás. 

December 15.

● Temesvár

A Temesvári Népfelkelés Évfordulója

Szőczi Árpád könyvének bemutatója

Az 1989-es romániai népfelkelés 23. évfordulóján 

Tőkés László EP-képviselő, a rendszerváltó események 

kirobbantója jelenlétében mutatták be Szőczi Árpád 

kanadai újságíró, fi lmrendező tényfeltáró kötetét.  Az 

azt megelőző istentiszteleten igét hirdetett Gazdáné 

Mátyus Melinda lelkipásztor, majd Gazda István, az 

Új Ezredév Református Egyházközség lelkipásztora kö-

szöntötte a gyülekezetet.  Szőczi Árpád Temesvár – A 

romániai forradalom kitörésének valódi története című 

kötetét Antal János, a Királyhágómelléki Református 

Egyházkerület külügyi előadótanácsosa mutatta be.  

Méltatásában elhangzott: a kötet a Drakula árnyé-

kában című fi lm bővített tartalommal szolgáló könyv-

változata, amelyben a szerző a volt Szekuritáté irat-

tárában, valamint a Magyar Országos Levéltár gyűjte-

ményeiben való alapos kutatómunka eredményeképpen 

újabb besúgókat leplez le.  Tőkés László beszédében 

az emlékezés fontosságát emelte ki. A küzdelem még 

tovább tart, mindaddig, amíg igazság nem szolgáltatik, 

amíg a bűnösök el nem nyerik méltó büntetésüket – 

hangsúlyozta. 

December 16.

● Nagyvárad

Kristófi  János festőművész kiállításának megnyitója

Szőczi Árpád könyvének bemutatója

Id. Kristófi  János nagyváradi festőművész alkotá-

saiból nyílt tárlat, majd Szőczi Árpád kanadai újság-

író, fi lmrendező Temesvár – A romániai forradalom 

kitörésének valódi története című kötetét mutatták 

be annak a kulturális estnek a keretében, amelyet a 

Partiumi Magyar Művelődési Céh (PMMC), a Ja-

nus Pannonius Szakkollégium, valamint Tőkés László 

EP-képviselő Központi Irodája szervezett.  A megnyitón 

Horváth István, a PMMC újonnan kinevezett igazga-

tója köszöntötte a megjelenteket, majd Holló Barna 

képzőművész méltatta az alkotó munkásságát. Tőkés 

László EP-képviselő a művelődési céhet létrehozó Pro 
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Universitate Partium Alapítvány vezetőjeként köszön-

tötte a művészt és a rendezvény résztvevőit.  A kiállítás 

megnyitása után a résztvevők átvonultak az intézmény 

dísztermébe, ahol Györbiró András, a Partiumi Ke-

resztény Egyetem Janus Pannonius Szakkollégiumának 

vezetője moderálásával a temesvári népfelkelés 23. év-

fordulójáról emlékeztek meg. Szőczi kötetéről Antal 

János, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület 

külügyi előadótanácsosa, Tőkés László munkatársa be-

szélt. 

December 17.

● Nagyvárad

Sajtóértekezlet

A szabadságharc és az „igazságharc” folytatását sür-

gette Tőkés László európai parlamenti képviselő azon 

a sajtótájékoztatón, amelyet a temesvári népfelkelés 

kitörésének 23. évfordulója alkalmából tartott Szilágyi 

Zsolt kabinetfőnök társaságában.

December 18.

● Kolozsvár

EMNT–EMNP együttes elnökségi ülés

December 19.

● Csokaly, Érselénd

Karácsonyi ajándékozás 

Mintegy kétszáz érmelléki gyermek részesülhetett 

karácsonyi ajándékcsomagban Tőkés László EP-kép-

viselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) 

elnöke, valamint Soós Lőrinc, a Magyar Statisztikai 

Társaság (MST) elnöke összehangolt jótékonysági ak-

ciója jóvoltából. Csokalyon és Érselénden keresték fel a 

helyi óvodásokat és iskolásokat, Laczka Éva, a MST 

elnökhelyettese és Nagy József Barna, az EMNT par-

tiumi régióelnöke, szociális munkás társaságában. Fé-

nyes Elek világhírű magyar statisztikus szülőfalujában, 

Csokalyon Boros István, a Székelyhídi Petőfi  Sándor 

Líceum igazgatója, Cservid Levente aligazgató, vala-

mint Erdei Irénke, a csokalyi iskola vezetője, míg Érse-

lénden az Erdélyi Magyar Néppárt helyi tanácsosai és a 

községközpont iskolaigazgatója, Gazsi Sándor fogad-

ták az anyaországi és nagyváradi vendégeket. 

● Nagyvárad 

Alkalmi ünnepköszöntés az Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanács és az Erdélyi Magyar Néppárt képviselőivel és 

munkatársaival

December 21.

● Budapest

Partiumi Egyetem Alapítvány kuratóriumi ülése

 Szőczi Árpád könyvének bemutatója az Uránia Fil-

mszínházban

December 24.

● Nagyvárad-Olaszi

Karácsonyi gyermekünnepély

December 25.

● Nagyvárad-Olaszi 

Karácsonyi ünnepi istentisztelet és úrvacsoraosztás

● Nagyvárad

Karácsonyi éneklés a Városháza előtt

Az előző évek hagyományát folytatva közös karácso-

nyi éneklésre gyűltek egybe az Erdélyi Magyar Nem-

zeti Tanács (EMNT) Bihar megyei képviselői, valamint 

a Váradi Dalnokok és a Nagyváradi Asszonykórus 

tagjai a nagyváradi Polgármesteri Hivatal előtt felál-

lított betlehemesnél.  Márkus Zoltán és Kiss Géza 

kántorok hangszeres kíséretével ismert karácsonyi éne-

kek csendültek fel. A megjelenteket Török Sándor Bi-

har megyei EMNT-elnök köszöntötte. Alkalmi beszédet 

mondott Tőkés László püspök, EP-képviselő, a nem-

zeti mozgalom elnöke. 

Krisztus-várás a Kárpátok alatt címmel 2012. de-

cember 1-jén Kárpát-Medencei Ökumenikus Nagy-

találkozót tartottak Hajdúdorogon, a helyi magyar 

görög-katolikus közösség megalapításának 100. évfor-

dulóját ünnepelve.

Az ünnepély alkonyati zsolozsmával kezdődött, mely-

ben Kocsis Fülöp püspök fogalmazta meg az össze-

jövetel alapgondolatát: amiképpen Krisztus legyőzi a 

halált és győzedelmeskedik a sötétség fölött, úgy mi 

is Krisztus ereje által küzdhetjük le az emberi sötétsé-

get. Krisztushoz kell kötődnünk ahhoz, hogy isteni erő 

ragyogjon fel a Kárpát-medencében, mondotta a házi-

gazda. Nemes Csaba egyházügyi főtanácsadó, az ün-

nepség moderátora elöljáróban kijelentette: az adventi 

Krisztus-várás létállapotában rá kell ismernünk bűneink-

re, és le kell győznünk türelmetlenségünket.

Kósa Lajos debreceni polgármester köszöntője után 

Tőkés László, a Kárpát-medencei ökumenikus nagy-

találkozók ötletgazdája szólt az egybegyűltekhez. Az 

előző alkalmakat felelevenítve rámutatott arra, hogy 

sokszor könnyebb lenne hallgatni a bennünket ért igaz-

ságtalanságokról, de – amiképpen a házigazdák jubileu-

mi himnuszában is áll – a szeretet szólásra késztet ben-

nünket. Tőkés László úgy fogalmazott: nem siránkozó 

önsajnálatból fakad a találkozó, hanem annak bizonyos-

ságaképpen, hogy „a gyűlölet egyetlen hatékony ellen-

szere a szeretet”. Az EP-képviselő szerint a megannyi 

országba szétszakított, több milliónyi kisebbségi magyar 

ellen irányuló indulat mértéke az antiszemitizmushoz 

és a cigányellenességhez hasonlítható. A nagyfokú ma-

gyarellenesség miatt követeljük az emberi és nemzeti 

méltósághoz való elidegeníthetetlen jogainkat, amelyek 

megteremtésén az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács is 

fáradozik – hangsúlyozta az erdélyi EP-képviselő. 

IV. KÁRPÁT-MEDENCEI ÖKUMENIKUS

NAGYTALÁLKOZÓ HAJDÚDOROGON
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Az Emberi Méltóság Tanácsának (EMT) nevében 

elégtételünket és örömünket fejezzük ki amiatt, hogy 

a „Temerini fi úk” közül ketten – elnöki kegyelem ré-

vén – kiszabadultak a börtönből. Ugyanakkor ezt csak 

részeredménynek tekintjük, hiszen Máriás István, Illés 

Zsolt és Uracs József továbbra is börtönben sínylőd-

nek, és kénytelenek elviselni annak a példátlanul súlyos 

büntetésnek a terheit, amely nemcsak a délvidéki ma-

gyarságot, hanem a nemzetközi közvéleményt is mél-

tán felháborítja.

Tomislav Nikolic államfő azzal gyakorolt volna 

igazi gesztust a magyarság irányába, hogyha Horváth 

Árpád és Szakáll Zoltán mellett a többi elítéltet is 

amnesztiában részesítette volna. 

Felhívjuk a fi gyelmet arra, hogy a múlt héten (2012. 

november 25-én – szerk. megj.), Nagyváradon tartott 

Délvidéki Szolidaritás Napjára valamennyi vezető 

vajdasági magyar politikai párt elküldte képviselőjét. 

Ez is tanúsítja, hogy a délvidéki magyarság számára 

milyen traumát okozott a „Temerini fi úkat” elmaraszta-

ló ítélet, amilyenben még a háborús cselekményekben 

bűnösnek talált személyek sem részesültek.

Az Emberi Méltóság Tanácsa ezúton azzal a ké-

réssel fordul Szerbia államelnökéhez, hogy – minden 

politikai esetlegességen felülemelkedve – a börtönbe 

vetett másik három temerini magyar fi atal esetében 

is gyakoroljon kegyelmet. A történelmi múlt bűneinek 

esedékes jóvátételén túlmenően, ez jelenthetné Áder 

János és Tomislav Nikolic államelnökök legutóbbi, bu-

dapesti találkozójának megkoronázását.

Nagyvárad, 2012. december 1.

Tőkés László

európai parlamenti képviselő

Lomnici Zoltán

EMT-elnök

NYILATKOZAT A „TEMERINI FIÚK” VÉDELMÉBEN

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere az 

összetartozás fontosságát emelte ki, mondván: „ma 

azért sírna Mária, mert nincs együtt az, ami összetar-

tozik, nincs együtt az, ami egymásnak van teremtve”. 

Szerinte a Tőkés László és Kiss-Rigó László püspökök 

által indított „imahadjárat” pontosan azt a célt szolgál-

ja, hogy egymásra találjanak a felekezetek és a nemzet-

részek a Kárpát-medencében.

Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök aggodalmát 

fejezte ki amiatt, hogy a karácsony és az advent inkább 

szól manapság a fogyasztásról, mint az értékekről. Rá-

világított arra, hogy a történelem ura nem a pénz, nem 

a politikum, hanem egyedül Isten. A nagytalálkozó al-

kalmával Kárpát-medencei identitástudatunk mutatko-

zik meg, és megtapasztalhatjuk a szolidaritás és össze-

tartozás erejét, miközben félelem nélkül, határozottan 

kiállunk jogainkért. 

Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület 

püspökhelyettese a Bibliát idézte: „Mert a teremtett vi-

lág sóvárogva várja az Isten fi ainak megjelenését” (Rm. 

8,19). Sokszor a sóvárgás miatt hályogos szemünktől 

nem látjuk a valóságot, azt, hogy a felszabadulás raj-

tunk múlik – fogalmazott.

Kovács Miklós, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szö-

vetség elnöke hangsúlyozta: fontos, hogy összefogjanak 

azok az igazak, akik a mindennapi egzisztenciális nyo-

más ellenére, készek áldozatot hozni magyarságukért.

Végül Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt 

elnöke a romániai magyarok nemzetiségi jogaiért szállt 

síkra, kiemelve az anyanyelv használatát és az önren-

delkezést. A Kárpát-medencei magyar közösségek és 

régiók jövőképét egyedül az autonómiáért folytatott 

szabadságharcunk határozhatja meg. Ehhez a harchoz 

egységre buzdította az anyaországi és határon túli poli-

tikusokat, egyházakat és civil szervezeteket is.

A méltóságteljes ünnepség Nemzeti imánkkal és 

Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi püspök, valamint 

Erdélyi Géza nyugalmazott felvidéki püspök áldásával 

zárult.

Nagyvárad, 2012. december 2.
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A Pető Árpád ausztráliai üzletember, Egyetemünk 

odaadó támogatója által létrehozott Alap célja, hogy 

támogassa azokat a tehetséges fi atalokat, akik a Par-

tiumi Keresztény Egyetem hallgatóiként kiemelkedő 

szakmai és közösségi munkát végeznek. 

Attól a meggyőződéstől vezérelve, hogy az erdélyi 

magyarság jövője az emberi erőforrások minőségén 

múlik, az Alapító szeretne a maga eszközeivel hozzá-

járulni ahhoz, hogy a Partiumi Keresztény Egyetem 

kiemelkedő hallgatói minél jobb körülmények között 

készülhessenek fel a közösség érdekében végzendő 

munkájukra. 

A Pető Árpád Alap által biztosított források fel-

használhatók az arra érdemes hallgatók közvetlen tá-

mogatására – a Pető Árpád Ösztöndíj formájában –, 

valamint a tudományos kutatást is végző hallgatók 

munkakörülményeinek javítására. Az Alap felhasználá-

sáról egy öttagú kuratórium dönt, amelyet a Pro Uni-

versitate Partium Alapítvány nevezett ki. 

A Pető Árpád Ösztöndíjra a Partiumi Keresztény 

Egyetem Janus Pannonius Szakkollégiumának tag-

jai pályázhatnak, mivel az egyetem keretében a szak-

kollégium az a szervezeti egység, amelynek funkciója 

– vagyis a tehetséggondozás, illetve a kiemelkedő hall-

gatók tudományos és közéleti tevékenységének báto-

rítása – a leginkább összhangban áll az Alap céljaival. 

A 2012/13-as egyetemi évben 500 és 1000 amerikai 

dollár közötti értékű ösztöndíjakban részesülhetnek az 

arra érdemes hallgatók, mintegy húszan.

Nagyvárad, 2012. december 3.

A Pro Universitate Partium Alapítvány

Kuratóriuma 

2012. november 28-án az Erdélyi Magyar Néppárt 

(EMNP) bejegyzését támogató aláírók hatósági zakla-

tása ügyében való fokozott odafi gyelést és vizsgálatot 

kérve fordult Viviane Reding európai bizottsági alel-

nökhöz Tőkés László európai parlamenti képviselő. 

Írásbeli megkeresésében az erdélyi képviselő arra 

hívta fel az Európai Bizottság igazságügyi biztosának a 

fi gyelmét, hogy Romániában jóhiszemű állampolgárok 

százait teszik ki botrányos rendőrségi zaklatásnak, az 

EMNP bejegyeztetéséhez szükséges támogató aláírá-

sok összegyűjtése miatti „nyomozás” ürügyén. Képvi-

selőnk arra is fi gyelmeztetett, hogy ebben az esetben is 

a magyar kisebbség alapvető emberi és alkotmányos 

közösségi jogait sértik meg.

Az EMNP az erdélyi magyarok autonómia-törekvé-

seinek a képviseletére vállalkozik, mert bár az 1989-es 

rendszerváltozás nyomán a demokratikus intézmények 

létrejöhettek ugyan, de az erdélyi magyar közösséget 

továbbra is diszkriminációval sújtja a többségi, közpon-

tosított államhatalom. (…)

Erdélyi képviselőnk aggodalmának ad hangot ami-

att, hogy a rendőrség ismét a politikai megfélemlítés, 

illetve a kommunista diktatúra legsötétebb éveit idéző 

magyarellenes túlkapások eszköze lehet Romániában. 

„A megfélemlítési kampány ráadásul a küszöbön álló, 

december 9-i választásokra tekint: el akarják riaszta-

ni a választópolgárokat attól, hogy az EMNP jelöltjeire 

szavazzanak” – fogalmaz az EP-képviselő. 

Amiként ezt 2012. november 20-i, strasbourgi fel-

szólalásában is tette, Tőkés László ez esetben is az 

Unió, illetve Viviane Reding EB-alelnök hatékony köz-

belépését és gyakorlati intézkedéseket kér a románi-

ai hatósági zaklatások azonnali leállítása érdekében és 

a romániai magyar EU-polgárok védelmében.

2012. december 3.

1. Jogos elégtétellel állapíthatjuk meg, hogy a regi-

onalizmus, az autonómia és a föderalizmus néppárti 

megfogalmazása máris elérte elsődleges célját. Euró-

pai szellemű stratégiai célkitűzéseink létjogosultságot 

nyertek a médiában, és a mindennapi közbeszéd tár-

gyává váltak a romániai magyar és román politikában. 

Megvalósításuk – hogyha jól politizálunk – immár csak 

idő kérdése. Ehhez keressük romániai, magyarországi 

és európai szövetségeseinket.

2. Szövetségeseket keresünk – a párbeszéd és az 

együttműködés útján –, hiszen gáncsolóink és ellen-

ségeink vannak bőségesen. Egy rövid hét alatt két 

ízben is szükségesnek tartottuk, hogy megkereséssel 

forduljunk az Európai Unió intézményeihez – a Par-

lament plenáris ülésén elhangzott felszólalásban, vala-

mint a Bizottság alelnökéhez, Viviane Reding jogügyi 

biztoshoz intézett folyamodványban kérve közbelépé-

süket „a jogállamiság, a demokratikus pluralizmus, a 

választás szabadsága és a kisebbségi jogok tiszteletben 

tartása érdekében, Romániában”, nem utolsósorban 

pedig az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) román ha-

tóságok által meghurcolt támogatóinak és tagjainak a 

védelmében.

3. A Victor Ponta és Crin Antonescu nevével fém-

jelzett szocialista-liberális kormányzat kóros demokrá-

cia-defi citje magyar – néppárti – viszonylatban is kirí-

vó módon megmutatkozik. A Ceauşescu-féle nemze-

tállami, antidemokratikus és kisebbségellenes politika 

KÖZLEMÉNY A PETŐ ÁRPÁD ALAP LÉTREHOZÁSÁRÓL

AZ EMNP TÁMOGATÓIT ÉRT RENDŐRSÉGI ZAKLATÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATTA TŐKÉS LÁSZLÓ VIVIANE REDING ALAPJOGI BIZTOST

NYILATKOZAT AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSOK TÁRGYÁBAN
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ismételten a társadalom perifériájára igyekszik szorítani 

a magyar nemzeti közösséget, „alkotmányellenesnek” 

bélyegezve és hatósági tilalom alá vetve az autonómia 

és a föderalizmus legitim európai, demokratikus intéz-

ményi formáit. (…)

4. Az ellenséges érzületű, posztkommunista román 

hatóságok pártos és diszkriminatív magatartásánál is 

súlyosabban esik a latba a kizárólagos egyeduralomra 

törekvő, az erdélyi magyarság képviseletét demokrá-

ciaellenes módon kisajátítani igyekvő RMDSZ politikai 

gyakorlata és választási kampányolása. A magyar egy-

ség és összefogás magasztos eszméjének – demagóg 

– hangoztatásával éles ellentétben, posztkommunista 

természetű magyar pártunk a valóságban a választá-

si szabadság és a pluralizmus demokratikus elveit 

tagadja meg, és a nemzeti egységet a pártegységgel 

összemosva, közösségünkből minden olyan magyart ki-

utasít, aki nem reá szavaz.

A negatív kampány, a szándékos félrevezetés, a gyű-

löletkeltés és a megfélemlítés gyakori eseteit és konfl ik-

tushelyzeteit ezúttal nem részletezve – mindenekfölött 

magyar választóközösségünk azon jogos igényét fon-

tos hangsúlyozni, hogy az RMDSZ ne saját magyar 

Testvéreit és Erdélyi Magyar Néppártjukat tekintse 

ellenségeinek, és ne őket használja fel „választási el-

lenségkép” gyártására, hanem a jogfosztó román na-

cionalizmus képviselőivel szemben érvényesítse politikai 

programját. (…)

EGYHÁZ ÉS POLITIKA

5. De még a nemzeti közösségünkön belül előidézett 

önmeghasonlásnál is fájdalmasabb az a romboló mun-

ka, melyet az RMDSZ egyházi viszonylatban végez. 

Magyar történelmi egyházaink 1989 utáni társadalmi 

és nemzeti szerepvállalása és összefogása annak idején 

példaértékűnek számított. Azóta ez már az egyre távo-

lodó múlté. Magyar egypártrendszerünk – a civil szféra 

mellett – fokozatosan egyházainkra is rátelepedett.

Ez a folyamat legutóbb féltve szeretett királyhá-

gói református egyházunk életére is kiterjedt. Biha-

ri egyházközségeink, illetve templomaink mára már a 

gátlástalan és korrupt megyei RMDSZ-nomenklatúra 

tolakodó választási kampányolásának a felvonulási 

területévé váltak. És ez a megállapítás távolról sem 

csak a bihari térségre érvényes.  Kisebb-nagyobb mér-

tékben követik őt a sorban Szatmár vidéke és a Szil-

ágyság – hogy többet ne említsünk…

Aligha férhet kétség hozzá, hogy az egyház számos 

szolgájának a politikai behódolása vagy éppenséggel 

cinkos szervilizmusa mögött elsősorban anyagi érde-

kek állnak. (…)

6. Amiképpen ezt már több rendben is megtettem: 

ezúton fordulok Egyházunk népéhez, választási joggal 

rendelkező magyar református Testvéreimhez, továbbá 

valamennyi olyan Polgártársamhoz, akit ez illet, hogy: 

se félelemből, se pillanatnyi érdekből, se tudatlanságból 

ne mondjanak le választási szabadságukról, és érté-

kes szavazataikat ne adják el „olcsó pénzért” politikai 

nyerészkedőknek!

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület 

(KRE) vezetőségét csak elismerés illetheti azért az áll-

hatatos küzdelemért, amelyet hosszú éveken át a Szé-

chenyi Terv keretében, az érmindszenti Ady Központ 

céljára elnyert, 320 millió forint értékű pályázatért 

folytatott a bihari RMDSZ uraival szemben, akik Egy-

házunkat jogos tulajdonától megfosztották. (…)

A pénzbeli mellett a politikai korrupció támoga-

tására sem vállalkozhatunk azáltal, hogy Gyurcsány 

Ferenc és Bajnai Gordon, Kovács László és Kuncze 

Gábor levitézlett posztkommunista politikusok elv- és 

eszmetársait juttassuk be képviseletünkben az ország 

Parlamentjébe. Hitünk és egészséges erkölcsi érzékünk 

tiltakozik ez ellen.

Nagyvárad, 2012. december 3.

Tőkés László

a KRE előző püspöke

EP-képviselő

az EMNT elnöke
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Mindszenty József hercegprímás születésének 120. 

évfordulójára emlékeztek Nagyváradon, advent máso-

dik vasárnapján. Igét hirdetett Tőkés László volt ki-

rályhágómelléki püspök, európai parlamenti képviselő, 

majd Schmidt Mária történész, a Terror Háza Múze-

um főigazgatója tartott előadást.

Tőkés László azt az igét olvasta fel, melynek alap-

ján 1956. november 4-én Ravasz László püspök hir-

detni kívánta az igét a budapesti, Kálvin-téri reformá-

tus templomban. A prédikáció azonban – az akkori 

forradalmi viszonyok miatt – nem hangozhatott el. 

Párhuzamba állítva az akkori, vészes időket és napjain-

kat, az igehirdető rámutatott arra, hogy a magyarság 

sorsképlete ma is ugyanazzal a két szóval írható le: 

küzdelem és építés.

A megemlékezést szervező Erdélyi Magyar Nemze-

ti Tanács nevében  Török Sándor  megyei elnök kö-

szöntötte a meghívottakat, aki részleteket olvasott fel 

Mindszenty József 1956. november 3-án, a Magyar 

Rádióban elhangzott beszédéből.

Schmidt Mária Nemzetünk lelkiismerete című előa-

dásában rámutatott: a nácizmus és a kommunizmus 

egyaránt ellenségnek tekintette a kereszténységet. 

1948 tavaszán a kommunisták nagy erőfeszítéseket 

tettek az állam és az egyház szétválasztása érdekében: 

az év októberében egyezményt írattak alá az egyhá-

zakkal, de így is tovább tartottak a letartóztatások.  

Az előadó beszélt arról is, hogy a kommunista úthen-

ger egyetlen egyházat és vallást sem kímélt: a magyar 

zsidóság közösségét elszigetelték a nemzetközi zsidó 

szervezetektől, koncepciós perek sora folyt a főrabbik 

ellen, akik gyakran emigrációba, vagy öngyilkosság el-

követésére kényszerültek. A katolikus egyházban ket-

ten mutattak példát nemzetük és honfi társaik iránti 

önfeláldozásban: Márton Áron és Mindszenty József 

püspökök.

Márton Áron 1944-ben, egy templomi ünnepély al-

kalmával összegyűlt tömeg előtt emelte fel a szavát a 

zsidóüldöztetés és deportálás ellen. A katolikus elöljáró 

kemény ellenállást tanúsított a kommunista román kor-

mány intézkedéseivel szemben, és kiállt görög katolikus 

testvérei mellett is.

Hasonlóképpen cselekedett Magyarország utolsó 

hercegprímása, Mindszenty József is, aki fellépett az 

emberellenes ideológiákkal szemben, és ezért a kom-

munista diktatúra számára kínos, legyőzendő ellenféllé, 

Magyarország „lelkiismeretévé” vált. Hitt az imádság 

erejében, és tiltakozott a felvidéki magyarság deportá-

lása ellen is. 

A templomi ünnepély végén Tőkés László szólt a 

gyülekezethez, rámutatva arra: sajnos ma is előfor-

dulnak besúgók az egyházon belül, méghozzá magas 

beosztásban. Mindig voltak árulók, akik a szolgálat 

helyett a rendszer kiszolgálóivá váltak. Ezért sem sza-

bad megfeledkeznünk azokról a példaképeknek számí-

tó egyházi kiválóságokról, akik életük kockáztatásával 

is Istent és hazájukat szolgálták – összegzett Tőkés 

László.

 

Nagyvárad, 2012. december 9.

2012. december 13-án, az Európai Parlament stras-

bourgi ülésszakán elfogadták Az emberi jogok és a 

demokrácia helyzete a világban – 2011 című éves 

jelentést. A Leonidas Donskis litván liberális EP-kép-

viselő által kidolgozott tervezet árnyék-jelentéstévője 

az Európai Néppárt részéről Tőkés László erdélyi kép-

viselő volt. A jelentés az emberi jogok helyzetének és 

a demokrácia mértékének alakulását követi nyomon az 

Európai Unión kívüli, ún. harmadik országokban, vala-

mint az EU álláspontját és tennivalóit rögzíti ezen a 

téren.

A nagy szótöbbséggel megszavazott emberi jogi je-

lentés mögött több hónap munkája áll. Azt követően, 

hogy az Európai Bizottság ismertette az Unió Külügyi 

Tanácsa által elkészített éves emberi jogi jelentését, 

az EP Külügyi Bizottságában (AFET), valamint az 

Emberi Jogok Albizottságában (DROI) a különböző 

politikai csoportok egyeztetése már ősszel elkezdődött. 

A jelentés részletesen foglalkozik – többek között – 

a nemzetközi humanitárius téren való EU-fellépés kér-

désével, a Hágai Nemzetközi Bírósággal való együtt-

működés módszertanával, ugyanakkor pedig kiértékeli 

MINDSZENTY JÓZSEF HERCEGPRÍMÁSRA

EMLÉKEZTEK NAGYVÁRADON

AZ EMBERI JOGOK ÉS A DEMOKRÁCIA

HELYZETE A VILÁGBAN
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Az Unió egyetemes emberi jogok iránti elkötele-

zettségét híven tükrözi, hogy az Európai Parlament 

immár több mint egy évtizede kibocsátja éves jelenté-

seit a világ országainak emberi jogi helyzetéről. Ezek 

a jelentések rendkívüli alkalmat kínálnak arra, hogy az 

emberi jogok terén, világszerte tapasztalt visszalépé-

seket is nyomon kövessük, és eleget tehessünk azon 

erkölcsi kötelességünknek, hogy az Unió nyomást gya-

koroljon az alapvető emberi jogokat lábbal tipró kor-

mányzatokra. 

Felkérem az Európai Bizottságot és az Unió Kül-

ügyi Szolgálatát, hogy az Európai Parlamenttel szo-

rosan együttműködve, az azok megsértésére adott 

válaszképpen szilárd elvi alapokon nyugvó, egységes 

és hatékony stratégiát dolgozzon ki az emberi jogok 

védelmére. A tapasztalat ugyanis azt mutatja, hogy 

megfelelő következetesség és legitimitás nélkül, vala-

mint az uniós intézményeknek – a civil társadalom-

mal egyeztetett – közös álláspontja hiányában az ún. 

harmadik országok nem veszik komolyan az Európai 

Uniót. Akárhogyan is legyen, az Uniónak kötelessége 

az eddiginél is komolyabban fellépnie az emberi jogok 

súlyosbodó csorbítása láttán, különös tekintettel a 

még mindig létező kommunista diktatúrákra – Kínára 

és Észak-Koreára (stb) –, valamint egyes posztkom-

munista országokra, nevezetesen Oroszországra és a 

szovjet utódállamokra. 

Mindannyiszor fel kell lépnünk az emberi jogok vé-

delmében, hiszen a jelenlegi súlyos globális és uniós 

válság közepette erősebben kell ragaszkodnunk elve-

inkhez, mint valaha!  

Strasbourg, 2012. december 12.

Tőkés László

EP-képviselő

„AZ UNIÓNAK KÖTELESSÉGE KOMOLYABBAN

FELLÉPNI AZ EMBERI JOGOK VÉDELMÉBEN”

az Unió szomszédság-politikáját és az „Arab tavasz” 

fejleményeit, továbbá újraértékeli az ún. harmadik or-

szágokkal folytatott emberi jogi párbeszédeket, vala-

mint a gondolat-, a vallás- és a lelkiismereti szabadság 

helyzetét a nagyvilágban. A dokumentum rögzíti az 

előző esztendőben elkönyvelt előrelépéseket, másfelől 

pedig sajnálattal veszi számba az emberi jogok és a de-

mokratizálódási folyamat terén beállott visszaeséseket. 

A jelentés az Unió és az ENSZ kapcsolatára is rész-

letesen kitér, kiemelve annak fontosságát, hogy a két 

nemzetközi intézmény továbbra is együtt lépjen fel a 

korrupció, a szelektív igazságszolgáltatás és a bün-

tetlenség ellen, ezáltal erősítve a nemzetközi bünte-

tőjogot. 

    LÁBBAL TIPORT EMBERI JOGOK

Az Oroszországban uralkodó korrupció és hatósá-

gi visszaélések szintén erőteljes bírálatban részesülnek, 

a Parlament továbbá elítéli, hogy az EU, valamint a 

nemzetközi közösség számtalan fi gyelmeztető felhívá-

sa ellenére a világ több részén folyamatosan lábbal ti-

porják az emberi jogokat. A jelentés megállapítja, hogy 

az emberi jogok területén Kína esetében is visszalépés 

történt, különösképpen a vallásszabadság csorbítása 

tekintetében. Tőkés László EP-képviselő a tibeti jog-

sértések vonatkozásában egészítette ki a jelentés ezen 

részét, rámutatva a mélyülő társadalmi feszültségekre, 

az emberi jogi harcosok és a védőügyvédek üldözteté-

sére, valamint a tibeti kultúra megsemmisítését célzó 

kínai politikai gyakorlatra. 

Erdélyi képviselőnk javaslatára azt is befoglalták a 

jelentésbe, hogy a keresztényellenesség világszerte 

növekvő méreteket öltött. A szabad vallásgyakorlás jo-

gát sok – főképpen muzulmán – országban korlátozzák, 

a keresztények ellen elkövetett erőszakos cselekmények 

száma pedig megsokasodott. A Parlament ismételten 

elítélte a vallási intolerancia és megkülönböztetés vala-

mennyi formáját. Figyelemreméltó, hogy Tőkés László 

a vallásszabadság védelmében beterjesztett módo-

sító indítványait a jelentés-tervezet 2012. november 

6-i véglegesítésekor, az AFET-szakbizottságban vala-

mennyi politikai csoport egyöntetűen támogatta.  

A végszavazást megelőzően, a 2011. évi emberi jogi 

jelentés általános vitájára 2012. december 12-én ke-

rült sor az EP plenáris ülésén. 

Felszólalásában Tőkés László kiemelt hangsúlyt 

fektetett a még létező, valamint a volt kommunista 

országokban – köztük Kínában és Észak-Koreában, 

Oroszországban és egyes szovjet utódállamokban – 

fennálló, igen súlyos emberi jogi viszonyokra.

Strasbourg, 2012. december 13.  
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A 1989-es romániai népfelkelés huszonharmadik év-

fordulóján Tőkés László EP képviselő, a rendszervál-

tó események kirobbantója jelenlétében mutatták be 

Szőczi Árpád kanadai újságíró, fi lmrendező tényfeltá-

ró kötetét a temesvári Új Ezredév Református Egyház-

község épülő templomában.

A könyvbemutatót megelőző hálaadó istentisztele-

ten Gazdáné Mátyus Melinda lelkipásztor hirdetett 

igét, aki a terméketlen fügefa példázatával szemléltet-

te, hogy a krisztusi kegyelem miként viszonyul Isten 

igazságszolgáltatásához és ítéletéhez. Prédikációjában 

kiemelte: 1989-ben a temesvári református gyülekezet 

nem volt „terméketlen fügefa”, hiszen bátran kiállt az 

igazság mellett, és teljesítette a reábízott isteni kül-

detést.  

Gazda István, az Új Ezredév Református Egyház-

község lelkipásztora az igehirdetést követően kifejtet-

te: a bátorságból fakadó helytállást nem mindig kíséri 

általános elismerés és igazságszolgáltatás. A „százszor 

bátrak és viharvertek” az igazukért küzdöttek Temes-

váron, és huszonhárom év elteltével újra síkra kell száll-

janak azokkal szemben, akik el akarják rabolni a forra-

dalmat – hangzott el. 

Az évfordulós megemlékezés második felében Szőczi 

Árpád Temesvár – A romániai forradalom kitörésé-

nek valódi története című kötetét mutatták be, amely 

a Drakula árnyékában című fi lm bővített tartalommal 

szolgáló könyvváltozata. Antal János, a Királyhágó-

melléki Református Egyházkerület külügyi előadótaná-

csosa, az Egyházkerület keretében működő átvilágító 

bizottság vezetője a könyv szerzőjéről elmondta: a díj-

nyertes újságíró és fi lmrendező részese volt a temesvári 

forradalmi eseményeknek, hiszen édesapjával közösen 

közreműködött abban, hogy a francia-kanadai riporte-

rek titkos felvétele – amelyet a Magyar Televízió Pano-

ráma című műsorában mutattak be – elkészülhessen. 

Antal János véleménye szerint napjainkban, amikor 

megpróbálják meghamisítani történelmünket, és nagy 

szükség van Temesvár forradalmi szerepének és szel-

lemének a rehabilitációjára, Szőczi Árpád munkássága 

és a most megjelent könyvhöz hasonló alkotások „erős 

barikádot” jelentenek.  

Szőczi Árpád a könyvbemutatón kifejtette: nincs 

még egy olyan református gyülekezet a világon, amely 

a temesváriakéhoz hasonló történelmi szereppel bírna. 

A hősökkel szemben viszont ott vannak az árulók, akik 

együttműködtek a román titkosszolgálattal. A szerző 

megkülönböztette azokat a besúgókat, akiket kény-

szerítettek az együttműködésre azoktól, akik megy-

győződésből, vagy anyagi érdekből működtek közre 

a Szekuritátéval. Mint mondotta: könyvének írásakor 

mindenkinek megadta a lehetőséget, hogy tisztázza 

magát, és elmondja álláspontját, azonban kevesen él-

tek a lehetőséggel.

Tőkés László, a Ceauşescu-diktatúrát megdöntő 

forradalom elindítója, volt királyhágómelléki püspök, 

jelenlegi európai parlamenti képviselő a forradalom 

meghatározó mozzanatainak felelevenítésekor „isteni 

koreográfi ának” nevezte azt, ahogyan a rendszerválto-

zásra irányuló, egymással párhuzamosan történő ese-

mények szálai összefonódtak. „Mindenki tette a dolgát 

lehetősége szerint, és abból alakult ki ez a végkifej-

let” – fogalmazott az egykori temesvári lelkipásztor. 

Beszédében megemlékezett Újvárossy Ernőről és 

mindazokról, akik életükkel fi zettek a szabadságért, 

mondván: a mártírhalált halt temesváriak tudatosan 

vállalták a sorsukat, és önfeláldozásuk nem volt hiába-

való. Példájuk arra kell indítson bennünket, hogy az ő 

állhatatosságukkal és lelkesedésükkel folytassuk jogos 

küzdelmünket a posztkommunizmussal, posztszekuriz-

mussal szemben. Tőkés László ugyanakkor az emlé-

kezés fontosságát emelte ki, annak igazolásaképpen, 

hogy a küzdelem még tovább tart, mindaddig, amíg 

igazság nem szolgáltatik és amíg a bűnösök el nem 

nyerik méltó büntetésüket.  

Nagyvárad, 2012. december 16. 

A TEMESVÁRI NÉPFELKELÉS KITÖRÉSÉNEK

ÉVFORDULÓJÁRA EMLÉKEZTEK:

A KÜZDELEM TOVÁBB TART 
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A szabadságharc és az „igazságharc” folytatását sür-

gette Tőkés László európai parlamenti képviselő azon 

a sajtótájékoztatón, amelyet a temesvári népfelkelés 

kitörésének 23. évfordulója alkalmából tartott 2012. 

december 17-én, Nagyváradon, Szilágyi Zsolt kabi-

netfőnök társaságában. 

A huszonhárom évvel ezelőtti sorsfordító események 

kirobbantója fájdalmas jubileumi „ajándéknak” nevezte, 

hogy a népfelkelés évfordulóján most tanúja lehetünk, 

amint a parlamenti választások nyomán posztkom-

munista visszarendeződés megy végbe Romániában. 

„Nekünk nem a posztkommunista román kormányban 

van a helyünk, hanem folytatnunk kell a rendszervál-

toztatást” – vélekedett Tőkés László, aki tragikomikus-

nak nevezte, hogy a kereszténydemokrata értékekkel 

szembemenő „hivatalos érdekképviseletünk” kormány-

zati szerepet vállalna. Meggyőződése szerint az erdélyi 

magyarságnak csatlakoznia kell a Temesvári Társaság 

által kezdeményezett Diktatúra-Ellenes Szövetség-

hez, hiszen „az egész kelet-közép-európai rendszervál-

tozás, a demokratikus egyesült Európa ügyét árulnánk 

el, hogyha sorsunkba belenyugodnánk”. Temesvár szel-

leme kötelez bennünket – hangsúlyozta Tőkés László.

Szilágyi Zsolt kabinetfőnök, az Erdélyi Magyar Nép-

párt alelnöke arról szólt a sajtótájékoztatón, hogy ta-

valy megalakult Prágában az Európai Emlékezet és 

Lelkiismeret Platformja, amely európai szinten koor-

dinálja a totalitárius múlt feltárásával foglalkozó nem-

zeti intézmények tevékenységét. Legfőbb célkitűzése 

egy nemzetközi bíróság felállítása, a kommunizmus 

idején elkövetett emberiségellenes bűncselekmények 

elkövetőinek felelősségre vonása érdekében. Szilágyi 

– aki egyébként a Platform vezetőségi tagja – hang-

súlyozta: a totalitárius rezsimek megítélésében nem 

használhatunk kettős mércét aszerint, hogy milyen 

pártállású diktatúráról van szó. A nácizmust és a fasiz-

must egyforma mértékkel kell elítélni, így a nürnbergi 

perhez hasonló eljárás keretében kellene felelősségre 

vonni a háborús bűnösöket. Erre azért is nagy szükség 

lenne, mivel a Hágai Nemzetközi Bíróság nem fog-

lalkozik az 1945–1989 közötti időszakban elkövetett 

emberiségellenes bűnökkel. 

Nagyvárad, 2012. december 17.

1989 decemberében egy egész ország a televízió 

élő közvetítésében követte, hogy miként bukik meg a 

Ceauşescu-féle kommunista diktatúra.

Huszonhárom esztendő után (2012), a temesvári 

forradalom sorsfordító évfordulója időszakában ugyan-

csak a televízióban nézzük, ahogyan – változott formá-

ban – visszatér.

A két közvetítés között csupán annyi a különbség, 

hogy közel egy negyed század elteltével immár számta-

lan televíziós csatorna között válogathatunk – hogyha 

éppen nem a volt Szekuritáté-kollaboráns Dan Voi-

culescu, alias „Felix” agymosó televíziós posztjára va-

gyunk kíváncsiak…

Fájdalmas jubileumi „ajándéka” a történelmi sors-

nak, hogy – a volt szovjet tábor többi országát beelőz-

ve – Romániában újból hatalomra került a posztkom-

munista demokratúra.

Legfeljebb azzal vigasztalhatjuk magunkat, hogy az 

Európai Unió – egyik – tagállamának polgáraiként, a 

demokratikus választás intézményének köszönhetően, 

ma már rendelkezünk a szabadság illúziójával, s a te-

levíziós távirányító gombjainak nyomogatását illetően 

szabadon dönthetünk…

Tünetértékű, hogy a romániai választók több mint 

a fele távolmaradt az idei parlamenti választásoktól. 

Ez az arány az erdélyiek, illetve a magyarok között 

ennél is magasabb. Vagyis: a „szavazók” szavaztak – a 

TŐKÉS LÁSZLÓ: NINCS MIT KERESNÜNK A 

POSZTKOMMUNISTA ROMÁN KORMÁNYBAN

GONDOLATOK A TEMESVÁRI NÉPFELKELÉS

KITÖRÉSÉNEK ÉVFORDULÓJÁN
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„választók” többsége viszont azt választotta, hogy nem 

választ. Ők azok, akik a protest illúziójával juttatták 

kifejezésre lelkiismereti és választási szabadságukat…

Nem lehet kétségünk afelől, hogy a plagizáló kor-

mányfő és elvtársai éppen ezt akarták, hiszen a de-

mokrácia játékszabályait betartva, csakis így tehettek 

szert teljhatalomra. A 2010-ben a rendszerváltoztatás 

folytatása mellett voksoló Magyarország ellenforra-

dalmi alternatívájaként a román szocialista-liberális 

hatalomnak ekképpen sikerülhetett a „demokratikus” 

legitimitás látszatát biztosítania a posztkommunista 

visszarendeződés számára. (…)

Victor Ponta szerint Kelemen Hunor megerősí-

tette, hogy az RMDSZ – is – részt akar venni a Szo-

cialista-Liberális Szövetség, az USL által kialakítandó 

„parlamenti és kormányzati többségben”. A keresz-

tény-demokrata Európai Néppárthoz tartozó magyar 

párt „az erdélyi magyarok érdekeivel” mentegeti politi-

kai anti-pálfordulását…

Íme hát, két évtizeddel a vérrel megpecsételt, dicső-

séges romániai forradalom után itt tartunk…(…)

Huszonhárom évvel Temesvár Szabadító Karácso-

nya után hitünk köteleztetésével kell megállapítanunk, 

hogy: még mindig nem voltunk képesek szembenézni 

a kommunista múlt bűneivel; gyengék voltunk elszá-

moltatni a vétkeseket; restek voltunk megtisztítani a 

társadalmi – és egyházi – közéletet. Nem csoda hát, 

hogy újból feltámadt a múlt, és a kommunizmus kísér-

tete jár közöttünk…

Maradhatunk-e szótlanok? Maradhatunk-e tétle-

nek?!

Megérett az idő az ún. Tismăneanu-jelentés egy 

jobbított magyar kiadásának a megjelentetésére!

Temesvár szelleme kötelez.

Nem akarhatjuk, hogy Gyermekeink és Gyermeke-

inknek Gyermekei ugyanolyan félelemben és kiszolgál-

tatottságban nőjenek fel, mint amilyenben mi éltünk 

1989 előtt. Nem fogadhatjuk el, hogy fejünk fölött – 

rólunk, nélkülünk – csak az önérdekeiket követő hatal-

masságok döntsenek. Vissza kell utasítanunk, hogy a 

„televíziós forradalom” – és ellenforradalom – pártkato-

nái feléljék a jövőnket!

Most ez várna reánk – ha szótlanok és tétlenek ma-

radnánk.

És ez elsősorban nem „magyar kérdés” – mégcsak 

nem is „román”. Az egész kelet-közép-európai rend-

szerváltozás, a demokratikus egyesült Európa ügyét 

árulnánk el, hogyha sorsunkba belenyugodnánk.

Kezdeti szabadságharcunkat azáltal tetőzhetjük 

be, hogyha „igazságharcunkat” is végigvisszük. 

A Temesvári Társaság júliusi Felhívásában vészjel-

zést adott le: „Polgártársak! A demokrácia veszélyben 

van Romániában!” A Temesvári Kiáltvány szellemé-

ben, ezzel együtt, a Diktatúra-Ellenes Szövetség 

megalakítását kezdeményezte.

Nekünk, erdélyi magyaroknak többszörösen is min-

den okunk megvan arra, hogy csatlakozzunk ehhez a 

Szövetséghez.

Nagyvárad, 2012. december 16.

Tőkés László

református lelkipásztor

Kristófi  János nagyváradi festőművész alkotásaiból 

nyílt tárlat, majd Szőczi Árpád kanadai újságíró, fi lm-

rendező nemrég megjelent könyvét mutatták be an-

nak a kulturális estnek a keretében, amelyet a Partiumi 

Magyar Művelődési Céh (PMMC), a Janus Pannonius 

Szakkollégium, valamint Tőkés László EP-képviselő 

Központi Irodája szervezett Nagyváradon, 2012. de-

cember 16-án. 

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület 

székházában sorra kerülő ünnepélyes tárlatnyitón a 

családtagok, barátok, ismerősök, valamint a nagyvára-

di művészeti élet jeles képviselői köszöntötték 87. szü-

letésnapja alkalmából Kristófi  János festőművészt. A 

megnyitón Horváth István, a PMMC újonnan kineve-

zett igazgatója üdvözölte a megjelenteket, majd Holló 

Barna képzőművész méltatta az alkotó munkásságát. 

Tőkés László EP-képviselő a művelődési céhet lét-

rehozó Pro Universitate Partium Alapítvány vezető-

jeként köszöntötte a művészt és a rendezvény részt-

vevőit. Ünnepi beszédében Kristófi  János Istenhez és 

szülőföldjéhez való hűségét emelte ki. „Kristófi  János 

művészete visszavezet bennünket a művészet őstör-

ténetébe, amikor még a szentség gyökereiből fakadt 

minden alkotói szándék; ezt szeretjük és csodáljuk az ő 

alkotásaiban” – mondotta Tőkés László a tárlatnyitón.

A kiállítás megnyitása után a résztvevők átvonultak 

az intézmény dísztermébe, ahol Györbiró András, a 

Partiumi Keresztény Egyetem Janus Pannonius Szak-

KULTURÁLIS EST TÁRLATNYITÓVAL,

KÖTETBEMUTATÓVAL
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Mintegy kétszáz érmelléki gyermek részesülhetett 

karácsonyi ajándékcsomagban Tőkés László EP-kép-

viselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) 

elnöke, valamint Soós Lőrinc, a Magyar Statisztikai 

Társaság (MST) elnöke összehangolt jótékonysági ak-

ciója keretében, 2012. december 19-én. 

Az előző évek hagyományát folytatva, a szeretet 

ünnepe alkalmából Tőkés László európai parlamenti 

képviselő nehéz sorsú gyermekeket ajándékozott meg. 

Ezúttal Csokalyon és Érselénden kereste fel a helyi 

óvodásokat és iskolásokat Soós Lőrinc, a gazdasági 

igazgatója, Laczka Éva elnökhelyettes és Nagy József 

Barna, az EMNT partiumi régióelnöke, szociális mun-

kás társaságában. 

A közigazgatásilag Székelyhíd városhoz tartozó 

Csokalyon – a magyar közgazdasági statisztika első je-

lentős képviselője, Fényes Elek szülőfalujában – Boros 

István, a Székelyhídi Petőfi  Sándor Líceum igazgatója, 

Cservid Levente aligazgató, valamint Erdei Irénke, 

a csokalyi iskola vezetője fogadták az anyaországi és 

nagyváradi vendégeket. Soós Lőrinc Fényes Elek em-

lékének ápolása révén immár tizenöt éve visszatérő 

vendége a csokalyi magyar közösségnek, és soha nem 

érkezik üres kézzel. A gyerekek ezúttal is kitörő lelke-

sedéssel fogadták az ajándékokat – melyeket a MST 

munkatársai állítottak össze –, és rajzokkal mondtak 

köszönetet a látogatóknak. 

Hasonlóképpen örültek az ajándékoknak az Érsem-

jénhez tartozó Érselénden is, ahol az Erdélyi Magyar 

Néppárt helyi tanácsosai és a községközpont iskola-

igazgatója, Gazsi Sándor fogadta az ajándékozókat. 

Szavalatok és karácsonyi énekek csendültek fel, miköz-

ben kiosztásra kerültek a csomagok. Mint Nagy József 

Barna elmondta, a csomagok összeállításához Tőkés 

László EP-képviselő mellett Balog Zoltán miniszter, a 

Polgári Magyarországért Alapítvány kuratóriumának 

elnöke is hozzájárult. 

Tőkés László volt királyhágómelléki püspök a jóté-

konysági akció után a sajtónak elmondta: református 

lelkipásztorként kötelességének érzi a segítségnyújtást, 

annál is inkább, mivel mindkét érmelléki településen ne-

héz körülmények között élnek az emberek. A szeretet 

ünnepe alkalmat teremt az ajándékozásra, ezen túl-

menően azonban az is fontos, hogy a hétköznapokban 

se hagyjuk sárba ragadni népünket – fogalmazott az 

EP-képviselő. 

Nagyvárad, 2012. december 20.

AJÁNDÉKOSZTÁS A SZERETET ÜNNEPÉN

kollégiumának vezetője moderálásával a temesvári nép-

felkelés 23. évfordulójáról emlékeztek meg. Szőczi Ár-

pád Temesvár – A romániai forradalom kitörésének 

valódi története című kötetét mutatták be, amely a 

Drakula árnyékában című fi lm bővített tartalommal 

szolgáló könyvváltozata. A kötetről Antal János, a 

Királyhágómelléki Református Egyházkerület külügyi 

előadótanácsosa, Tőkés László munkatársa beszélt, 

aki jelentős szerepet vállalt a magyar nyelvű változat 

elkészítésében. A könyvbemutató résztvevői megtud-

hatták, hogy a szerző is részese volt a temesvári forra-

dalmi eseményeknek, hiszen édesapjával közösen köz-

reműködött abban, hogy a francia-kanadai riporterek 

titkos felvétele – amelyet a Magyar Televízió Pano-

ráma című műsorában mutattak be – elkészülhessen. 

Szőczi Árpád főként az ezzel kapcsolatos emlékeit ele-

venítette fel a rendezvényen. 

Az egykori interjúalany, Tőkés László volt temesvári 

lelkipásztor beszédében rámutatott arra, hogy a küz-

delem tovább folytatódik mindaddig, amíg megtisztul 

a társadalom, és amíg az egykori besúgók végre szem-

benéznek a múltjukkal. 

Nagyvárad, 2012. december 17.
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Megszokhattuk már, hogy a posztkommunista tí-

pusú – magyar – egypártrendszer iránt elkötelezett 

RMDSZ-párt rendre nemzeti alapon próbálja igazolni 

és legitimálni egyeduralmát. A „megbonthatatlan ma-

gyar egység” demagógiájával kampányolva, a volt kom-

munista pártok kizárólagosságával utasítja el a demok-

ratikus pluralizmust, olyképpen állítva be, minthogyha 

a román többséggel szembeni küzdelme indokolná az 

erdélyi magyarság képviseletének kisajátítását. Ennek 

megfelelően az egész választási korteshadjárat idején 

egyfajta románellenes retorikával riogatta a magyar-

ságot, azt állítván, hogy „aki nem az RMDSZ-re voksol 

– az az ellenséges román pártokra szavaz”. (…)

De íme, láss csodát: Crin Antonescu magyar-

gyűlölő liberális pártelnök kedd este, a Realitatea-

hírtelevízióban „elszólta magát”. Így derült ki, hogy az 

RMDSZ és a balliberális szörnyszövetség – az USL 

– már a parlamenti választási kampányidőszakot meg-

előzően „elvi egyezséget” (Kelemen Hunor) kötött a 

majdani közös kormányzásról. Daniel Constantin, a 

Konzervatív Párt (PC) elnöke viszont tegnap (2012. 

december 19-én – szerk. megj.) egyenesen azt állítot-

ta, hogy az előzetes USL–RMDSZ paktumot nem is 

ősszel, hanem még a Traian Băsescu államfő menesz-

tését célzó júliusi népszavazás előtt írták alá (!). (…)

Ismételjük csak át az utóbbi fél esztendő történé-

seit:
● Az RMDSZ – többek között – a Marosvásárhelyi 

Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) ügye 

miatt belebukott a kormányzásba.
● Ezek után fordítottak egyet a köpönyegen, és ak-

tív módon kivették a részüket az államelnök megbuk-

tatására irányuló puccskísérletből, maguk is megsza-

vazván Traian Băsescu felfüggesztését.
● Az Európai Néppárt bukaresti kongresszusának 

„lelkes” főszervezőjeként, a néppárti RMDSZ mind-

végig bűnpártoló módon, némán asszisztált a demok-

ratikus állami intézmények bevételét célzó balliberális 

„villámháborúhoz”.
● És mindezeket követően, vagy éppenséggel már a 

nyár folyamán – amint ez éppen most napvilágra ke-

rült – az RMDSZ titkos megállapodást kötött a már jó 

előre valószínűsíthetően győztes utódkommunistákkal.

AZ „ŐSZÖDI HAZUDOZÓK” ÉS „NEPTUNI 

ÁRULÓK” MONDJANAK LE!  

Az esetet Toró T. Tibor, az EMNP elnöke mél-

tán hasonlítja az őszödi hazugságpolitikához. A tri-

umfáns  negatív kampányt folytató RMDSZ-pártelit 

végighazudta az egész korteshadjáratot. Miközben 

minden esetben azt hangoztatták, hogy a választások 

végeztéig senkivel semmiféle megegyezést nem kötnek 

– ezzel ellentétben mindvégig félrevezették választó-

ikat, és már jó előre elvtelen alkut kötöttek a nacio-

nál-kommunista USL-vel. Az már csak hab a tortán, 

hogy: hiába ittak előre a medve bőrére, hiszen miután 

a szocialista-liberális oldal 2/3-os mértékben túlnyerte 

magát, és Crin Antonescuék meggondolták a dolgot – 

az RMDSZ végül is hoppon maradt…

Itt tartunk most. Az egyszerű erdélyi magyar piron-

kodva olvassa a román élclapok RMDSZ-es vicceit, a 

fatolvajoktól az örömlánykodásig terjedő széles ská-

lán… „Kelemen Humor” és hatalmi pozíciókra ácsin-

gózó elvtársai ismételten lejáratták a frissen befutó 

magyar képviseletet, amely mégiscsak „a mi kutyánk 

kölyke” – ergo: nem lehetünk közömbösek iránta… 

Annál is kevésbé, mivel Victor Ponta plagizáló minisz-

terelnöktől az utolsó RMDSZ-hitű honatyáig a politikai 

elit váltig azt sulykolja, hogy: „a romániai magyarság 

egyedüli politikai képviselője az RMDSZ”. (…)

Markó, Kelemen, Borbély és Verestóy csapata 

– az önfeladó neptuni politika nyomvonalán haladva 

– ismétcsak lejáratták a magyar érdekképviseletet, és 

alkut kötöttek az erdélyi magyarság bőrére…(…)

Az őszödi hazudozóknak és a neptuni tárgyalóknak 

– a demokrácia szabályai szerint – egyetlen lehetősé-

gük az marad, hogy tisztségükről feltétel nélkül, azon-

nal lemondjanak.

Ennek megtörténte után remélhetőleg találhatni 

még az RMDSZ berkeiben jónéhány olyan becsületes 

és jó magyar embert, aki a vezetést átvéve, „eluralko-

dott” pártszervezetükön belül a tisztulás folyamatát 

beindítsa, távlatilag pedig a magyar–magyar párbe-

széd útját megnyissa – a régóta áhított és a halaszt-

hatatlanul szükséges „új egység” kialakítása, valamint 

a nemzeti együttműködés megvalósítása érdekében.

Az erdélyi magyarság jól felfogott érdeke ezt köve-

teli meg!

Nagyvárad, 2012. december 20.

Tőkés László

EP-képviselő

az EMNT elnöke

RMDSZ-USL ALKU AZ ERDÉLYI MAGYARSÁG BŐRÉRE


