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– 2012. július 24-29. között a 

Magyar Ifj úsági Tanács és a Ki-

sebbségekért – Pro Minoritate 

Alapítvány szervezésében meg-

kezdődött a huszonharmadik 

Bálványosi Nyári Szabadegyetem 

és Diáktábor. A szervezők sze-

rint Tusványos a világ közepe, 

legalábbis az idei mottóban ezt 

fogalmazták meg. Valóban ilyen 

fontos helyet foglal el Tusványos 

a világtérképen?

 
– Tusványos – vagy bármilyen más 
hasonló jelenség – eszmei helyének 
a meghatározása viszonylagos. Ha 
a berlini falból indulunk ki, és a Ke-
let és Nyugat közötti volt szakadék 
viszonylatában próbáljuk elhelyezni 
a Tusnádfürdőn tartott Bálványo-
si Szabadegyetem és Diáktábor 
helyét, akkor azt is mondhatnánk, 
hogy az Isten háta mögött van. Rá-
adásul Székelyföld Románián belül 
is elszigetelt, zárt területnek tekint-
hető, nem is beszélve a magyar ki-
sebbségpolitikai viszonylatokról. 
Kérdezhetnénk, mi köze van egy 
közel száz éve elnyomatás alatt élő 
magyar közösség politikai műhe-
lyének a nemzeti nagypolitikához, 

vagy éppenséggel Európából nézve, 
hogyan lehet komolyan tekinteni 
erre a táborra. Mindezen viszonyla-
gossági tényezőkön felülemelkedve 
azt mondhatjuk, hogy mind erdélyi, 
mind kárpát-medencei, mind euró-
pai viszonylatban Tusnádfürdőt már 
jegyezni érdemes a politikai palet-
tán, hiszen a bálványosi tábor néven 
futó jelenség messze túlmutat Bál-
ványoson, illetve Tusnádfürdőn. Azt 
mondhatjuk, hogy Tusványos a ma-
gyar nemzetpolitika egyik közpon-
ti műhelyévé vált, anyaországi és 
európai kapcsolódásai révén pedig 
egyet jelent a nemzetközi politikai 
vérkeringésbe való bekapcsolódá-
sokkal. 

 
– Huszonhárom évvel ezelőtt, a 

rendszerváltás szellemében szer-

vezték meg, igaz, akkor még szű-

kebb keretek között, az első Bál-

ványosi Szabadegyetemet. Közel 

egynegyed évszázad alatt sok víz 

lefolyt az Olton, sok változás tör-

tént a nemzetpolitikában, illetve 

a magyar–magyar és magyar–ro-

mán kapcsolatokban. Az előb-

bi kérdés kapcsán szóba került, 

hogy magyar–magyar viszonylat-

ban miért jelentős Tusványos. Mi 

a helyzet a magyar–román kap-

csolatok szintjén? 

 
– Ha mérleget készítenénk az el-
múlt huszonhárom évről, akkor 
azt mondhatnánk, hogy egyetlen 
defi cites vonatkozása van ennek a 
tábornak, éspedig magyar–román 
viszonylatban. Magyar nemzetpoli-
tikai szinten felértékelődött Tusnád-
fürdő, elég arra gondolnunk, hogy 
a magyar politika művelői, a jelen-
legi magyar kormányzó pártokat és 
kormányfőt is beleértve, Tusnáddal 
szerves kapcsolatban állnak, sőt, a 
tábor az ő egyik politikai műhelyük-
nek is tekinthető. Európai viszony-
latban ugyancsak elégtétellel álla-
píthatjuk meg, hogy Tusnádfürdőn 
nem provinciális, hanem internaci-
onális politizálás folyik, és mindaz, 
ami ott elhangzik – akár gazdasági, 
akár politikai, akár regionális, akár 
oktatási területen –, megállja a he-
lyét. Amiben bizonyosfajta vissza-
esés tapasztalható, illetve mindvé-
gig hullámzó teljesítményt mutatott 
Tusványos, az a román–magyar kap-
csolatok területe. Sajnos a román 
politika konjunkturális kérdésként 

Tőkés László európai parlamenti képviselő, EMNT-elnök a Bálványosi Nyári Szabade-
gyetem és Diáktábor jelentőségéről beszélt a Tusványos Pressnek adott interjújában.
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kezeli a magyar szomszédpolitikát, a 
magyar politikához való viszonyulá-
sát, és emiatt nem találunk állandó 
és szilárd partnerekre a román fél-
ben a tusványosi folyamat tovább-
építése terén.

 
– Mi újat tud még letenni a tusvá-

nyosi, úgynevezett „rövidnadrá-

gos politizálás” a nemzetpolitika 

asztalára?

 
– Folytatva az előbbi gondolat-

menetet, nem föltétlenül szükséges 
román–magyar szempontból bi-
zonyítania a tábornak, ugyanakkor 
menet közben is átalakulhat a folya-
mat iránya. Én úgy látom, hogy az 
induláshoz képest pályamódosulás 
történt a bálványosi táborban, illet-
ve tusványosi folyamatban, éspedig 
a magyar nemzetpolitika műhelyé-
vé változott. Természetesen a ma-
gyar nemzetpolitika nem egy steril, 
zárt természetű ügy. Sőt, épp fordít-
va: mindig az adott politikai környe-
zetben alakul. Semmiképpen nem 
mondhatunk le a Kápát-medencé-

ben, a mi szomszédságunkban élő 
más nációkkal kapcsolatos politika 
alakításáról, a nemzetpolitika nem 
zárkózhat magába. Meghatározó 
szempont mégis számunkra a ma-
gyar nemzetpolitika és a többi nem-
zet ehhez való viszonya.  

 
 – Az idei Tusványos kiemelt témái 

a helyhatósági választások ered-

ményeinek kiértékelése, valamint 

az év végén sorra kerülő parla-

menti választások várható ala-

kulása nemcsak erdélyi magyar-

ságunk, hanem Magyarország 

és Közép-Kelet-Európa aktuális 

helyzetének összefüggésében. 

Képesek vagyunk-e a megújulás-

ra?

 
– Éppen erről kell előadást tarta-

nom a tábor zárónapján. Úgy gon-
dolom, a rendszerváltozás kezdetét 
követő két évtized alatt a magyar 
nemzetpolitika zsákutcába jutott, 
vagy legalábbis hátrányba került a 
posztkommunista nemzetidegen 
politikai erőkkel szemben. Ebből 

volt képes kitörni 2010-ben a ma-
gyarországi politikum, nevezetesen 
a FIDESZ–KDNP által vezetett nem-
zeti összefogás kormánya. Ennek a 
mintájára keressük a kitörési ponto-
kat a határon túli magyar közössé-
gek életében és politikája területén. 
Meggyőződésem, hogy a magyaror-
szági mintát kell követnünk. Azt hit-
tük, hogy a nemzeti együttműködés 
rendszerében – amit Orbán Viktor 
hirdetett meg – ez könnyebben fog 
menni. A jelek szerint, és tapaszta-
lataink is azt mutatják: túlságosan 
jóhiszeműek voltunk. Még kemény 
harc vár ránk. A múlt visszahúzó 
örökségével leszámolni tudó ma-
gyar nemzeti erők ugyanilyen át-
törést tudnak elérni Erdélyben, Fel-
vidéken, Délvidéken, Kárpátalján – 
hogy csak a fontosabbakat említsük. 
Ezen az úton haladunk, és hadd le-
gyen ez a műhely a rendszerváltozás 
folytatásának és folytonosságának a 
termékeny helyszíne.   

Megjelent a Tusványos Press 2012. jú-
lius 28-i számában

Az autonómia nem „székelykedés”, hanem gazdasági létkérdés
Orbán Viktor, Magyarország mi-

niszterelnöke az előző évekhez ha-
sonlóan, idén is elfogadta a szerve-
zők meghívását, és részt vett a Bál-

ványosi Nyári Szabadegyetem és 

Diáktábor zárónapján tartott poli-
tikai fórumon. Tőkés László EP-kép-
viselővel, az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács (EMNT) elnökével értekezett. 
Az eseményt Németh Zsolt külügyi 
államtitkár, a diáktábor egyik alapí-
tója moderálta.

Orbán Viktor beszédében el-
mondta: aggodalommal tekint a 
romániai belpolitikai helyzetre, de 
nem avatkozhat bele annak alaku-
lásába. Az erdélyi magyaroknak át 
kell érezniük a helyzet súlyosságát, 
a személyes felelősség terhét. Köz-
vetett módon arra is utalt, hogy mi 
lehet a vasárnapi referendumon 
meghozható, Traian Băsescu el-
mozdítását megakadályozó lépés, 
mondván, néha úgy is hozhatunk jó 
döntéseket, ha nem hozunk dönté-
seket.

A nemzet miniszterelnöke a 
gazdasági válság okairól szólva azt 
mondta: Európa fokozatosan el-
vesztette realitásérzékét. Európá-

ban a válságból vezető kiutat a kö-
zép-európai régió országai találták 
meg, s ezt a tényt nem ismerik be 
nyugatabbra. Kik a felelősök az eu-
ró-válságért? – tette fel a kérdést. 
Válaszában rámutatott, hogy noha  
– Brüsszel úgy tesz, mintha nem 
lennének fele-
lősök –, a vál-
ság kirobbaná-
sáért igenis lé-
teznie kell sze-
mélyi felelős-
ségnek. Nem 
csoda, hogy nő 
a harag az Eu-
rópai Unióval 
szemben, ha 
Brüsszel nem 
vállal felelős-
séget tetteiért, 
és úgy tesz, mintha az elvek és in-
tézmények mögött nem lennének 
emberek. Ez az oka annak, hogy 
Nyugat-Európa ördögi körben fo-
rog, és nem találja a kiutat. Orbán 
Viktor kijelentette: az európai vál-

ság Brüsszel válsága. Brüsszelben 
azzal foglalkoznak, hogy tyúkket-
recek méreteit szabályozzák, míg 

a valódi problémákra nem találnak 
megoldásokat. Szerinte felelősség-
teljesebb politizálásra van szükség.

Szűkebb, Kárpát-medencei vo-
natkozásban Orbán Viktor rámu-
tatott arra, hogy nem várhatunk 
sikerreceptet a Nyugattól, nekünk 

kell kigondolnunk 
saját megoldása-
inkat. Bíznunk kell 
önmagunkban, ab-
ban, hogy képesek 
vagyunk magun-
kat megszervezni. 
Az európai nem-
zetek egységének 
érzékeny kérdését 
érintve a minisz-
terelnök szemlé-
letes példával élt, 
mondván: „Európa 

nem egy gyümölcsturmix, hanem 
egy gyümölcskosár kell legyen”. A 
gazdasági válságra sem lehet egy ál-
talános receptet kidolgozni, minden 
nemzetnek sajátságos lehetőségei 
vannak a gazdasági válságból kive-
zető út megtalálására.

Tőkés László EP-képviselő, az 
EMNT elnöke átfogó erdélyi magyar 

„... Orbán Viktor tus-
nádfürdői jelenléte 

a társadalmi konzul-
táció erdélyi magyar 

közösségünk felé 
való kiterjesztésének 

tekinthető ... ”

Tusványos
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helyzetjelentéssel szolgált a tusná-
di sportpályát megtöltő hallgató-
ságnak. Kijelentette: Orbán Viktor 
tusnádfürdői jelenléte a társadalmi 
konzultáció erdélyi magyar közös-
ségünk felé való kiterjesztésének 
tekinthető. Helyzetértékelésében 
említést tett a Székely Mikó Kollé-

gium, illetve a Marosvásárhelyi Or-

vosi és Gyógyszerészeti Egyetem 
magyar tagozatának ügyéről, hang-
súlyozva: az igazságról és a minket 
megillető jogokról nem szabad le-
mondanunk. Tőkés László közölte: a 
magyar kormány Nemzetgazdasági 
Minisztériuma nagy mértékű támo-
gatást nyújt az EMNT által kidolgo-
zott Mikó Imre Terv megvalósítá-
sára, a Wekerle-terv ernyője alatt. 
A folyamat a gazdasági talpraállásról 
szól, ugyanis gazdasági önrendelke-
zés nélkül Erdély sorsa megpecséte-
lődött. Sokan megfeledkeznek arról, 
hogy az autonómia nem csupán egy 
szép eszme, hanem gazdaságilag is 
fontos. Tőkés leszögezte: az auto-
nómia nem székelykedés, hanem 
létkérdés! Erdély mindig is Románia 

gazdasági mozdonya volt, és még 
mindig van annyi erő benne, hogy 
a Balkán irányából Nyugat-Európa 
felé terelje az országot. Tőkés László 
említést tett az európai autonómiák 
rendszeréről is, amelyek igazolják, 
hogy az önrendelkezés a gyakorlat-
ban is működő fogalom. Az EMNT-

elnök Orbán Viktor, illetve a magyar 
kormány hatékonyabb támogatását 
kérte az autonómia ügyének elő-
mozdítása érdekében. Megemlítet-
te, hogy „senki sem jött még olyan 
közel a magyarsághoz”, mint Traian 
Băsescu felfüggesztett román állam-
fő, ezért fontolóra kell venni, hogy ő 
vagy a xenofób Crin Antonescu len-
ne jobb államelnök. Ugyanakkor ar-
cátlan arroganciának nevezte Victor 
Ponta román miniszterelnök kijelen-
tését, miszerint Székelyföld nem lé-
tezik. Ez egyben azt jelentené, hogy 
„önök sem léteznek” – tette hozzá a 
volt püspök.

Párhuzamot vonva az éppen 
megkezdődött harmincadik nyári 
olimpia békeüzenetével, az „eszte-
len testvérharc helyett a csapatszel-
lem kialakulását” sürgette az erdé-
lyi magyar politikában. Az olimpiai 
játékok üzenete szerint elvszerűen, 
szabályosan kell játszani, ezt kellene 
alkalmazni a politikai pályán is. Sza-
bálytalan játékra, korrupcióra, ma-
nipulációra nincs szüksége közös-
ségünknek, mondotta, ugyanakkor 
hozzátette: fontos, hogy a „bíró is 
független legyen” ebben a játékban.

Mint minden évben, idén is lehe-
tőség nyílt arra, hogy az előadáso-
kat követően a közönség közvetett 
módon kérdéseket intézzen az elő-
adókhoz. A legtöbb kérdés a júniusi 
romániai helyhatósági választások 

eredményeit fi rtatta, illetve az er-
délyi magyar politikai pártok lehet-
séges együttműködésére irányult. 
Tőkés László határozottan kijelen-
tette: fontosnak tartja az új egység 
megteremtését, az erdélyi magyar 
politikai alakulatok összefogását, 
ennek azonban feltételei vannak. Az 
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által 
alapított Erdélyi Magyar Néppárt 

ugyanis nem ülhet tárgyalóasztal-
hoz korruptakkal és árulókkal.

Orbán Viktor a kérdésekre vála-
szolva elmondta: a magyar kormány 
viszonya a határon túli magyarság-
gal nem politikai természetű. Fel-
adatának érzi egységet teremteni a 
széthúzó erők között, a határok fö-
lötti nemzetegyesítés szellemében. 
Hozzátette: azért szövetségesek a 
Tőkés László vezette EMNT-vel, mert 
húsz éve rendíthetetlenül ugyanazo-
kat a nemzeti célokat szolgálják. A 
magyar kormány mindemellett elis-
meri és tiszteletben tartja azt a tényt, 
hogy az RMDSZ nyolcvan százalékos 
támogatottságot élvez, de nem tud-
ja elfogadni az erkölcsi szempontok 
fi gyelmen kívül hagyását a nagyob-
bik magyar párt politikájában.

Tusnádfürdő, 2012. július 28.

A 23. Bálványosi Nyári

Szabadegyetem és Diáktábor 

Sajtószolgálata

Tusványos
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Örömünkre szolgálhat, hogy itt 
ülnek közöttünk a magyar nemzet-
politika azon jeles képviselői, akik 
„Tusványos” – a Bálványosi Nyári 
Szabadegyetem és Diáktábor – 
alapító atyái közé tartoznak. Az ő 
életkorban való előrehaladásukkal 
együtt érett meg a tusványosi folya-
mat minden gyümölcse és eredmé-
nye, és vált ez a tábor politikaformá-
ló tényezővé, rangos politikai mű-
hellyé. Ha valakiknek, akkor nekik 
mindenkor itt van a helyük. 

Röviddel ezelőtt Károly herceg 
járt itt Erdélyben, Székelyföldön. 
Meg is ijedt Kolozsvár volt polgár-
mestere, hogy Romániában hivata-
los nyelvként bevezetik a magyart 
és Kolozsvárt Cluj-Napocáról vissza-
keresztelik Kolozsvárra. Sajnos ilyen 
„veszélyektől” nem kell tartanunk... 
Az is érdekes, hogy egyes körök – 
bukaresti politikusok, politológu-
sok, elemzők és bloggerek – arra 
a veszélyre hívták fel a fi gyelmet, 
hogy Károly herceg a román népet 
sértő módon, olyanképpen barát-
kozik erdélyi nemesi családjaink 
leszármazottaival, hogy ezáltal bur-
kolt támogatást nyújt a magyarok 
autonómia-törekvéseihez. A pró-
féta szóljon belőlük! Mindemellett 
igen reméljük, hogy Orbán Viktor 
nem akar „beavatkozni Románia 
belügyeibe”, de azért európai szel-
lemben támogatja Székelyföld és 
Erdély, sőt akár Bánság vagy Dob-

rudzsa autonómiáját is. 
Nyitó gondolataim rendjén arra a 

jelenségre is szeretném felhívni a fi -

gyelmet, hogy Magyarország körül 
a szocialista, illetve posztkommu-
nista erők körkörös előretörésének 
vagyunk tanúi. Szerbiában Tomis-

lav Nikolics nacionalista elnököt 
választották meg, idehaza Crin An-

tonescu ideiglenes elnöksége szo-
morítja a szívünket. Vajdaságban 
a törékeny autonómiát próbálják 
kikezdeni az új hatalom képvise-
lői. Egy vajdasági szerb szociálde-
mokrata vezető, Nenad Csanak

egyenesen így fogalmaz: „Szerbia 
retrográd erői anticivilizációs táma-
dást indítottak a tartomány – vagyis 
Vajdaság – ellen”. Bizony, a múlt kí-
sértetei itt ólálkodnak szerte a Kár-

pát-medencében. Említenem sem 
kell, hogy Szlovákiában Robert Fico 
került vissza a hatalomba. Romániá-
ban pedig, botrányos módon, szin-
tén a posztkommunista-álliberális 
erők gátlástalan előre törése zajlik. 
Ez az a nacionalista-posztkommu-
nista közeg, amelyben nekünk po-
litizálnunk kell – és bizony ez nem 
könnyű feladat. A szociáldemokrata 
pártnak nevezett posztkommunista 
párt, a PSD ellenforradalmi kurzusá-
ban találjuk magunkat. Egy ellenfor-
radalmi restaurációnak vagyunk a 
szenvedő alanyai. Nem csoda, hogy 
az emberek elfordulnak a politikától, 
elfordulnak a pártoktól. (...) 

Orbán Viktor miniszterelnök 
úr jövetelére úgy tekintek, mint a 
két héttel ezelőtt, odahaza elkez-
dett konzultáció-sorozat erdélyi 
folytatására, mely a keresztényde-
mokratákkal, a Fidelitassal vagy 

a cigánysággal való konzultációk 
sorába a határon túli magyarok-

kal való konzultációt is beilleszti. 
Egyébként Pásztor István, Kovács 

Miklós és Berényi József határon 
túli, és természetesen az erdélyi ve-
zetők társaságában már tegnap este 
együtt vettünk részt egy szűk körű 
megbeszélésen, melynek alkalmá-
val mélységében tudtuk ezt a kon-
zultációt megejteni. 

Bevezetésképpen ezekeket kí-
vántam előrebocsátani. Tulajdon-
képpeni beszédemet az „Igazság 

Napjával” kezdem, szeretettel 
üdvözölve körünkben Kató Béla 
erdélyi református püspökhelyet-
test, a Sapientia ‒ Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem kuratóriumá-
nak elnökét, a Református Székely 

Mikó Kollégium ügyének – jelen 
lévő – legmagasabb szintű felelősét. 
2012. szeptember elsejére magam is 
hívom az itt lévőket és a távol való-
kat: mindannyian vegyünk részt az 
Igazság Napján, azon a tüntetésen, 
amelyet a sepsiszentgyörgyi kollé-
gium visszaállamosítása ellenében 
hirdettek meg szervezői. Ennek a 
kollégiumnak a védelmében napon-
ként ott tüntet az épület előtt Sánta 

Imre, a Székely Nemzeti Tanács 
vezetőségi tagja, bikfalvi reformá-
tus lelkipásztor, aki Jób könyvéből 
idézi ezt az igét – és legyen ez a 
vezérigénk a mai délelőttön: „Iga-
zságomhoz ragaszkodom, róla nem 
mondok le”. Deák Ferenc mondot-
ta volt, hogy csak az veszhet el, ami-
ről mi magunk lemondtunk, amiről 
viszont nem mondunk le, az még 
mindig visszaszerezhető. Ebben a 
szellemben gondolok a Szilágyság 
egyetlen, még létező magyar kö-
zépiskolájára, a Zilahi Református 

Wesselényi Kollégiumra is! Kle-

belsberg Kunó annak idején száz-
számra építtette az iskolákat Kis-Ma-
gyarországon, mi pedig még a saját 
régi scholáinkat, köztük a legran-
gosabbakat sem vagyunk képesek 
visszaszerezni... A két iskola két nagy 
nevet idéz emlékezetünkbe ezen 
a napon: báró Wesselényi Miklós, 
a zilahi kollégium patrónusának a 
nevét, a nagy jobbágy-felszabadí-
tót, a reformkor hősét, valamint gróf 

Tőkés László előadása a 23. Bálványosi Nyári Szabadegyetemen
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Mikó Imre nevét, amelyről a Weker-
le Sándor Terv ernyője alatt készülő 
erdélyi magyar gazdaságfejlesztési 
stratégiánkat is elneveztük. Nagy 
elődeink a szabadságért való küzde-
lem és az építés jegyében bíztatnak 
bennünket arra, hogy álljunk ki a 
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógy-

szerészeti Egyetem, a Székely Mikó 
Kollégium és minden elorzott tulaj-
donunk mellett. 

Apropó, Mikó Imre! Ennek a terv-
nek a vitairatát tavaly már felmutat-
tuk itt Orbán Viktor miniszterelnök 
úrral, most is itt tartom a kezemben. 
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 
kezdeményezéséről van szó, mely-
nek elindítására nagy mértékű tá-
mogatást nyertünk a Nemzetgazda-
sági Minisztériumtól, nevezetesen 
Matolcsy György miniszter úrtól. 
(...)

A Wekerle-Terv a gazdasági talp-
ra állás szükségszerűségéről szól. A 
2010-es, rendszerváltozás értékű 
magyarországi választások nyomán 
a második Orbán-kormány alap-
vető célul tűzte ki a gazdasági ön-
rendelkezés megteremtését. „Gaz-
dasági szabadságharcról” is beszél-
hetünk, abban az összefüggésben, 
hogy gazdasági és pénzügyi törek-
vései, sajátos gazdaságpolitikája mi-
att vehemens támadások érik Ma-

gyarországot. (...)
Mit is tehetne mást a mostani 

magyar nemzeti kormány, mint 
hogy a gazdasági talpra állás politi-
káját hirdesse meg, és ehhez követ-
kezetesen ragaszkodjon. Azok, akik 
türelmetlenek, értsék meg, érezzék 
át, hogy milyen nagyok a bajok, és 
ehhez képest milyen gyengék a le-
pusztult országot örökölt magyar 
kormány kibontakozási lehetőségei. 
Egyenesen hőskölteménybe illő az a 
folyamat, amit a nemzet miniszter-
elnöke és kormánya próbál véghez-
vinni.

Az érem másik oldalával folyta-
tom, hiszen amikor a Trianont kö-
vető rövid fellendülési időszak után 
egész Magyarország gazdasági éle-
te leromlott, és – a kommunizmus 
idején – lepusztult az ország, ugyan-
ez történt Erdélyben. A dualizmus 
egy elfelejtett kornak számít. Éppen 
a minap jelent meg Patay Géza We-
kerle Sándorról szóló könyve, ebből 
idézek: „A dualizmusban, amikor 
Magyarország felfelé ívelő pályára 
került, gazdagság volt az országban. 

Kezdtük utolérni, néhány területen 
pedig beértük fejlődésben a nyu-
gati országokat. Igazi országépítés 
folyt”. Ebből a helyzetből zuhant 
vissza – aztán a kommunizmus ide-
jén végképpen – nemcsak Magyar-
ország, hanem Erdély és az egész 
Kárpát-medence magyarsága, a 
közép-európai térség. A kisebbség-
be került magyarság elnyomásának 
egyik kiemelt eszköze volt a gaz-
dasági kizsákmányolás, a magyar 
nemzetrészek gazdasági téren való 
tönkretétele. Ebben jeleskedett a 
Ceauşescu-rezsim, amely a két 
világháború és a kommunizmus 
pusztításait valósággal kiteljesítette. 
Megroppantotta az erdélyi magyar 
nemzeti közösséget, földönfutóvá 
tette népünket, az olyan-amilyen 
autonóm Székelyföldet megyésítet-
te, bestrukturálta a homogén román 
nemzetállam kényszerkalodájába, 
a magyarságot a városiasítás és az 
iparosítás révén, Erdély területén 
bedarálta, romboló munkáját to-
vábbá Székelyföld kiemelt városai-
ra is kiterjesztette. A későbbiekben 
újabb területi-szisztematizálási ter-
vet hirdetett meg, amely utóbb falu-
rombolásba torkollott volna.  

Kísérteties, ahogyan mostanság 
újabb kísérlet történik, egy – eufé-
mikus módon – közigazgatási-admi-
nisztratívnak nevezett folyamat ke-
retében. Még jó, hogy a Demokrata 

Liberális Párt és az Ungureanu-

kormány visz-
szalépett ezen 
eredeti tervétől. 
Ez bíztató jelnek 
számít, hiszen 
a jövőre nézve 
tárgyalási és 
kiindulási alap-
ként szolgál-
hat. Az erdélyi 
magyarságunk 
tönkretételére 
irányuló folya-
mat már-már az 
abszurditásba 
fordul akkor, amikor Victor Ponta 
kijelenti, hogy: „Székelyföld nem is 
létezik”. Ez olyan, mintha azt mon-
danák, hogy Önök nem léteznek. Ezt 
az orcátlan arroganciát nem lehet 
eléggé kemény szavakkal – de felül-
emelkedő humorral – elítélni. 

Mindemelett lássuk a részleteket: 
a Székely Mikó Kollégium, vagy az 
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 

ügyét. Ezek megoldására Victor 

Pontaval párosban, Crin Antones-

cu xenofób ideiglenes államelnök 
sem mutat hajlandóságot… Itt van 
továbbá a munkanélküliségben ful-
dokló Székelyföld, az ifj úság elván-
dorlásának körülménye közepette. 
Marosvásárhelyt és Marosszéket, 
mondhatni elveszítettük a június 
10-i választásokon ‒ remélem, nem 
végérvényesen ‒, miközben gőgös 
hivatalos érdekképviseletünk győ-
zelmi éneket zeng a sikereiről. Nos, 
legyen világos: a magyarság nem, 
hanem legföljebb egyik vagy másik 
párt győzött ezeken a választáso-
kon... 

Ezen körülményekre helyeztem 
előadásom hangsúlyát a Mikó Imre 
Terv, illetve a Wekerle Sándor Terv 
magyarországi és erdélyi vonatko-
zásban. Már készülnek a párhuza-
mos tervek Délvidéken, Felvidé-

ken, Kárpátalján. A gazdásági talp-
ra állás az autonómiának is impe-
ratívusza, mivel gazdasági önren-

delkezés nélkül politikai céljainkat 
sem tudjuk megvalósítani. Orbán 
Viktor munkahelyteremtő politikája 
sikeres kell hogy legyen, ugyanis a 
hátrányos helyzetű magyarok, vagy 
a társadalom peremére szorult ma-
gyar cigányok szájába csakis így 
tudnak kenyeret adni. Ha meghiú-
sulnak – márpedig nem hiúsulhat-
nak meg – ezek a reformok, illetve 
ha a gazdasági önrendelkezésért 

vívott küzdelem 
nem vezetne 
eredményre, az 
mindannyiunk 
számára nagyon 
rosszat jelente-
ne.

Wekerle Sán-
dor neve és pél-
dája modellt je-
lent számunkra. 
(...) Igen, adott 
esetben az ép-
pen regnáló 
hatalommal is 

szembe kell szállnunk, még ha túl-
súlyban is van. 

Itt, Erdélyben azt mondhatjuk, 
hogy Romániának is gazdasági talp-
raállásra van szüksége – márpedig 
ezt elszigetelt módon nem képes 
megvalósítani. És ezen a ponton 
találkoznak a magyar és a román 
érdekek. Európai összefüggésben, 
a válságban lévő egész kontinens 

„... A gazdasági talpra 
állás imperatívusza 
az autonómiának is: 
gazdasági önrendel-
kezés nélkül politikai 
céljainkat nem tudjuk 

megvalósítani ... ”

Tusványos
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gazdasági válságból való kijutásáról 
kell beszélnünk. 

Az erdélyi Mikó Imre Terv a ha-
táron túlra akarja kiterjeszteni a re-
gionális magyar gazdaságpolitikát. 
Magyaroknak és románoknak egya-
ránt érdekük egy olyanfajta európai 
gazdaságpolitika kifejlesztése és 
ebben való összefogása, amely a 
szubszidiaritás, a regionalizmus, a 
határmenti együttműködés, a szom-
szédságpolitika keretében valósul 
meg, és mindnyájunknak esélyt ad a 
felemelkedésre. 

Ne felejtsük el, hogy Erdély Romá-
niához való kerülése idején, Gyula-

fehérváron, Erdélynek autonómiát 
képzeltek és ígértek. Botrányos volt, 
amikor – talán – ’23-ban  az erdélyi 
román állami főhatalom részeként 
működő nagyszebeni Igazgatótaná-
csot ‒ Consiliul Dirigent ‒ megszün-
tették, és ezzel végképp befellegzett 
Erdély önállóságának. Erdélynek 
általános önállóságot, a magya-
roknak, székelyeknek, szászoknak 
pedig sajátos státuszt, illetve auto-
nómiát ígértek a 1918-as gyulafe-
hérvári román nagygyűlésen. Innen 
indultunk, és látják, ezzel szemben 
utóbb egyfajta gazdasági gyar-

matosítása ment végbe Erdélynek.  
Ahelyett, hogy legfőbb húzóereje, 
„mozdonya” lett volna Erdély a ko-
rabeli Románia fellendülésének, őt 
magát is visszarántották az alacso-
nyabb szintű, Kárpátokon-túli gaz-
daság szintjére, és ezáltal fonákjára 
fordult a „nagy egyesülés”. Tanulsá-
gos, de szomorú a történet…

 Erdélyben viszont még mindig 
van annyi erő, hogy Romániát is Eu-

rópa felé lendítse, és ezáltal betöltse 
pozitív regionális és Kárpát-meden-
cei szerepét. 

Ebben az összefüggésben hadd 
említsük meg a működő európai 

autonómiák rendszerét, a példa-
értékű olaszországi, spanyolországi, 
fi nnországi, belgiumi autonómiá-
kat. Többnyire területi autonómi-
ákról van szó, de több helyen kul-
turális autonómiákról is beszélhe-
tünk – összesen mintegy tucatnyi 
országában az Európai Uniónak. 
Spanyolországban a többféle te-
rületi autonómiát magába foglaló 
ún. aszimmetrikus autonómiák szö-
vetségi rendszerével találkozunk. 
Mindezeket azért említem, mert 
általában a román politikusok elfe-
lejtkeznek, sőt még mi magunk is 

hajlamosak vagyunk elfelejtkezni 
arról, hogy az autonómia nem csu-
pán eszmei, vagy politikai szem-
pontból, hanem gazdasági téren is 
milyen jelentőséggel bír. Látnunk 
kell ugyanis, hogy az említett „mű-
ködő autonómiák” kiváló gazdasági 
eredményekkel dicsekedhetnek. Eb-
ben a tekintetben elég, ha Dél-Ti-

rolt említem, ahol egyszerűen nem 
létező fogalom a munkanélküliség, 
vagy Katalóniát, mely egész Spa-
nyolország legfejlettebb régiója.

Következésképpen az autonómia 
nem öncélú dolog, nem „székelyke-
dés”, nem „magyarkodás”, hanem 
gazdasági létkérdés, népünk boldo-
gulásának előfeltétele. Hadd jegyez-
zük meg, hogy ilyenfajta önállóság, 
illetve decentralizáció révén a többi 
romániai régiók és tartományok is 
könnyebben kilábalhatnának a gaz-
dasági válságból…

Mindent egybevetve továbbra is 
arra kérjük Orbán Viktor miniszterel-
nök urat, hogy keresse meg azokat 
az eszközöket és módszereket, ame-
lyekkel – a deklaratív szinten túlme-
nően – Magyarország hatékonyabb 
támogatást tudna nyújtani nekünk 
az autonómia ügyében. Örvendetes, 
hogy Semjén Zsolt miniszterelnök-
helyettes úr már Tusványos nyitó-
napján a magyar kormány feltétlen 
elkötelezettségét hangsúlyozta az 
autonómia ügye iránt. 

Előadásom második, záró részé-
ben az időszerűség jegyében, a 30. 

Nyári Olimpia kezdetének kapcsán 
szólok. Tegnap nyitották meg a nyá-
ri olimpiát. 204 ország mintegy tíz-
ezer sportolója vetélkedik az érmek 
és helyezések elnyeréséért, köztük 

románok és magyarok is. Milyen jó, 
hogy ott békében együtt tudunk 
lenni! Ebből a szempontból az olim-

piai eszme kiemelkedően fontos 
számunkra. Ássuk el a csatabárdot, 
fegyvernyugvás ideje van – a bé-
kének ezt az üzenetét hordozza az 
olimpia. Akár a szabadpiaci versenyt 
is eszünkbe juttathatja az olim-
pia nemes versengése… Talán ez 
az eszme az elsőrendű üzenete az 
Olimpiai Játékoknak – de van még 
egynéhány üzenete, melyeket meg 
akarok osztani Önökkel. 

A másik üzenete véleményem 
szerint az, hogy modellértékű mó-
don tanít bennünket az együtt-

működésre. Az úgynevezett „win-
win”, azaz a valamennyi fél számára 
nyertes játszmákra irányítja a fi gyel-
münket. Az olimpiából mindenki 
csak nyerhet, ezért lelkesedünk 
érte, azon túlmenően, hogy együtt 
drukkolunk a magyar vagy a román 
csapatoknak és sportolóknak. Az 
önző anyagi érdek helyett, a hiteles 
emberi és nemzeti értékek kerülnek 
előtérbe. (...)

Az olimpiai játékok harmadik 
üzenete számomra a csapatjáték 
fontossága. Amint az köztudott, a 
csapatsportok elsőbbséget élvez-
nek a magyar kormány programjá-
ban. Orbán Viktor maga is, mint a 
Puskás Ferenc Akadémia alapítója 
és a magyar sport elkötelezett támo-
gatója – politikus társaival egyetem-
ben – hirdette meg ezt. A FIDESZ-
hez igazán talál ez a sportpolitika. 
Nemrégen, a Bratislava-Videoton 
meccsen Orbán Viktor együtt vett 
részt Robert Ficoval. Lám, a „sport-
diplomáciában” hogyan lehet felül-
emelkedni a nézetkülönbségeken. 

Tusványos
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Székelyföldön mindezeket öröm-
mel említem. Örömmel említem az 
éremesélyes magyar vízilabda vagy 
kézilabda-válogatottat, de örömmel 
említem – habár ezideig még nem 
vett részt a téli olimpián – a székely 
jégkorong-válogatottat, vagy ép-
penséggel a romániai jégkorong-
válogatottat. Reméljük, hogy ők is 
előretörnek ebben a nemes ver-
senyben, és büszkék lehetünk arra, 
hogy egy valóságos erdélyi nemzeti 
sportnak, egy igazi „transzilvani-

kumnak” vagyunk a birtokosai, itt 
Székelyföldön. Ezen taps jelentse 
azon kimondatlan kérésünket, hogy 
a székelyföldi jégkorongsportot az 
eddigieknél is hathatósabb módon 
támogassa az Anyaország. 

Úgy érzem, hogy a kulturális, az 
anyanyelvi vagy az egyházi támoga-
tás mellett egy kicsit háttérbe szorul 
a sporttámogatás. Ezt erőteljeseb-
ben kellene beilleszteni a határon 
túli támogatási politikába. A Mikó 
Imre Terv analógiájára akár egy „Bo-

dola Gyula Tervről” is beszélnünk 
kellene. Egy olyan sportprogramról, 
amely Magyarországról Erdélyre és a 
többi határon túli magyar közösség-
re is kiterjedne. 

A sportéleten túlmenően, ugyan-
erre a csapatszellemre van szükség 
a politikában és a közéletben. Ma-
gyarországon, 2010-ben, a kéthar-
mados választási győzelmet köve-
tően hirdette meg Orbán Viktor ezt 
az eszmei programot – fontos része-
ként a határok fölötti nemzetegye-
sítés politikájának. Egyenesen bot-
rányos, hogy még mindig vannak 
olyan magyar politikusaink a hatá-
ron túl, ezenképpen Romániában is, 
akik ahelyett, hogy felzárkóznának a 
nemzeti együttműködés rendszeré-
hez, épp ellenkezőleg: ellene fordul-
nak a magyar kormány politikájá-
nak, sőt némelyek közülük egyene-
sen ellenséges módon viszonyulnak 
hozzá. Itt volna a talán vissza nem 
térő alkalom, hogy összefogjunk 
a határok nélküli együttműködés 
keretében, olyanképpen, ahogyan 
néhány évvel ezelőtt a Kárpát-Me-

dencei Magyar Autonómia Ta-

nácsban fogtunk össze.  (...)
Le akarják küldeni a pályáról 

Traian Băsescu államelnököt. Hát 
nézzék: én nem akarok fogadatlan 
prókátora lenni Traian Băsescunak, 
de el kell ismernünk, hogy az erdé-
lyi magyarokhoz és székelyekhez 

eddig egyetlen román politikus 
sem jött olyan közel, mint éppen ő. 
Bizonyára most is itt lenne, hogyha 
nem folyna ellene a megsemmisítő 
hadjárat. Joggal tehetjük föl a kér-
dést: mit nyerünk, ha megbukik? 
Sportnyelven szólva, netalán jobb 
„játékos”, jobb „csapatkapitány” a 
xenofób Crin Antonescu, mint Tra-
ian Băsescu? A kérdésre mindenki 
maga adja meg a választ, Hölgyeim 
és Uraim… 

Ideje volna, hogy a kommuniz-
musnak magyar viszonylatban is 
vége szakadjon már egyszer… An-
nak, hogy a nemzeti egységet ösz-
szetévesszék a pártegységgel! Az 
erdélyi magyarságra nem illik rá a 
föltétlen pártegység kommunista 
típusú kényszerzubbonya. Az idő-
sebbek tudják, hogy Kurkó Gyár-

fásék idejében ezen vesztett rajta 
a Magyar Népi Szövetség, amely 
a román politika csapdájába esett, 
mivel egyeduralkodó magyar párt-
ként akarta erdélyi magyarságunkat 
vezetni. Politikai megmérettetésre 
van szükség, egy erdélyi magyar 

válogatottra. Mindannyian szíve-
sen bocsátkoznánk játékba szabály-
szerűen játszó játékosokkal, akikkel 
egy csapatot tudnánk alkotni, vagy 
akikben nemes vetélytársakat tud-
nánk tisztelni – de „bundázókkal” 
nem szállhatunk versenybe, és nem 
alkothatunk „nemzeti válogatottat”. 
Azok, akik Bukaresttel levajazzák 
a mérkőzést, adott esetben nem is  
minket képviselnek Bukarestben, 
hanem Bukarestet képviselik az er-
délyi magyarság előtt.

Összefoglalva: az olimpiai játékok 
ezt az üzenetet is hordozzák: sza-

bályszerű, méltányos, elvszerű poli-
tikai játékosokra van szükség, olya-
nokra, akiket szabályosan igazolnak 
le. Ne legyen úgy, mint a közös ma-
rosvásárhelyi polgármester-jelölt 
esetében történt, amikor is ahelyett, 
hogy egyetlen közös magyar jelöl-
tet állítottunk volna a polgármesteri 
tisztségre, a kizárólagos pártérdek 
az utolsó órában egy vesztes jelöltet 
nevezett ki, szabálytalanul küldve a 
pályára, mindnyájunk kárára. Annyi 
doppingbotrány van, oly sok sza-
bálytalanul küzdő játékos szalad a 
pályán, olyan mérvű a korrupció és 
a manipuláció, és olyannyira elural-
kodtak a hatalmi visszaélések, hogy 
ezáltal maga a politika is beszennye-
ződik, és nemzeti értékeinket kép-
telenek vagyunk méltó formában, 
szabályosan, nemzeti érdekeink-

nek megfelelően képviselni. Ezért 
azt mondom, egészen nyilvánvaló, 
hogy tisztulásra és megújulásra 

van szükség az erdélyi magyar po-
litikában. Ahogyan 2010 áprilisában 
rendszerváltozás erejű változás tör-
tént Magyarországon – itt, Erdély-
ben is megérett az idő egy hasonló 
mérvű politikai átalakulásra!

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-
nács és az Erdélyi Magyar Néppárt 

az új egység híve. Összefogást 
szeretnénk minden politikai sze-
replővel, annak a megújulásnak az 
érdekében, amiről mai előadásunk 
szól, és amelyhez igazítottuk gon-
dolatainkat. Ezen a téren is számí-
tunk Orbán Viktor miniszterelnök és 
kormánya hathatós támogatására. 

Tusnádfürdő, 2012. július 28.

Tusványos
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Július 2–5.

● Strasbourg 
Európai parlamenti munkahét

Július 5–7. 

● Nagyvárad
IX. Partiumi Írótábor
Jeles erdélyi és anyaországi írók, 

költők, irodalomkritikusok, illetve 
könyvkiadók részvételével kilen-
cedik alkalommal szervezték meg 
Nagyváradon a Partiumi Írótábort. 
Tőkés László európai parlamenti 
képviselő, az esemény fő támoga-
tója szombat délelőtt  tartott elő-
adást. 

Július 6. 
● Budapest, EP-iroda
EP-Fogadónap

Július 9. 
● Budapest, Országház
Találkozó Orbán Viktor miniszter-

elnökkel
Tőkés László, az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács elnöke és Toró T. 

Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt 
elnöke budapesti találkozójukon 
tájékoztatták Orbán Viktor mi-
niszterelnököt, az Európai Néppárt 
alelnökét a romániai alkotmányos-
sági válságról. Ugyanakkor , a 2012. 
június 10-i helyhatósági választá-
sok kiértékelésének rendjén, Tőkés 
László rámutatott azokra az okokra, 
amelyek az RMDSZ – megtévesztő 
módon sikeresnek mondott – sze-
replése mögött állnak.   

Július 9–12.  
● Brüsszel
Európai parlamenti munkahét

Július 13.   

● Budapest, Országház
A Kárpát-medencei Magyar Auto-

nómia Tanács ülése
A KMAT rendkívülinek mondha-

tó, budapesti ülésének egyetlen 
kiemelt napirendi témája az erdé-
lyiek által kezdeményezett európai 
polgári kezdeményezés volt. Az Au-
tonómia-Tanács az Erdélyi Magyar 
Néppárt, a Székely Nemzeti Tanács 

és az RMDSZ különálló indítványait 
volt hivatott összehangolni.

Július 16.

● Szentendre
A Partiumi Keresztény Egyetem 

nyári képzőművészeti táborának 
megnyitója

A nagyváradi Partiumi Keresz-
tény Egyetem Képzőművészet Tan-
széke negyedízben szervezte meg 
a Partiumi Egyetem Alapítvány tá-
mogatásával a kiállítással egybekö-
tött Szentendrei Alkotótábort. 

Július 17.

● Nagyvárad
Fogadónap. Egyetemi megbe-

szélés (PKE)

Július 26–28.

● Tusnádfürdő
XXIII. Bálványosi Nyári Szabad-

egyetem és Diáktábor

Július 27.

● Tusnádfürdő
- EMNT-EMNP rendkívüli vezető-

ségi tanácskozás
- Filmbemutató: Szigorúan ellen-

őrzött életek
A Bálványosi Nyári Szabadegye-

temen láthatta először a közönség 
Kabay Barna és Petényi Katalin 
Szigorúan ellenőrzött életek című 
dokumentumfi lmjét, amely drámai 
sorsokon keresztül mutatja be a 
román kommunista diktatúra ör-
dögi mechanizmusát, ezen belül 
is Márton Áron néhai erdélyi püs-
pök meghurcoltatását, valamint a 
Szekuritáté Tőkés István teológiai 
professzor és fi a, Tőkés László te-
mesvári lelkész elleni támadásait. 
● Málnás
Könyvbemutató: Málnás monog-

ráfi ája
Málnáson, a református egyház  

imatermében, mutatták be Kovács  

Endre  alsóörsi fotóművész, a tele-
pülést bemutató monográfi áját. A 
rendhagyó albumhoz négy előszó 
is született, olyan személyiségek 
tollából, akiket családi-rokoni szá-
lak fűznek  Málnáshoz. Tőkés Lász-

ló európa parlamenti képviselő 
albumba szánt írásában megeleve-
nedik apai nagyapja, Tőkés József 

esperes szelleme,  akinek faluépítő 
és közösségszervező  munkássága  
örökre rányomta bélyegét a telepü-
lésre. Kovács  Attila  málnási  isko-
laigazgató , a falut körülölelő, szin-
te érintetlen táj szépségeit mutatja 
be.  A könyv elkészüléséről színes, 
lendületes beszámolót a boldog 
emlékű közíró, puplicista  Sylvesz-

ter Lajos írt, aki a könyv kiadását 
már nem érhette meg.  Cserey Zol-

tán a sepsiszentgyörgyi  Székely 
Nemzeti  Múzeum nyugalmazott 
igazgatójának történelmi áttekin-
téséből pedig kirajzolódik Málnás 
falu több mint hatszáz éves törté-
nete. 
● Tusnádfürdő
- Határon túli magyar vezetők 

találkozója Orbán Viktor miniszter-
elnökkel

- EMNP-Elnökség találkozója Or-
bán Viktor miniszterelnökkel

Július 28. 

● Tusnádfürdő Nyári Szabad-
egyetem zárórendezvénye

Orbán Viktor, Magyarország 
miniszterelnöke az előző évekhez 
hasonlóan, idén is elfogadta a szer-
vezők meghívását, és részt vett a 
Bálványosi Nyári Szabadegyetem 
és Diáktábor zárónapján tartott 
politikai fórumon. Tőkés László 
EP-képviselővel közösen tartottak 
előadást. Az eseményt Németh 

Zsolt külügyi államtitkár, a diáktá-
bor egyik alapítója moderálta.

Július 29. 

● Nagyvárad 
Sajtóértekezlet
A romániai magyarok a Traian 

Băsescu államfő leváltásáról szóló 
népszavazáson tanúsított magatar-
tásukkal a demokrácia, valamint a 
román és a magyar érdekek mellett 
foglaltak állást - jelentette ki hétfőn 
Nagyváradon Tőkés László európai 
parlamenti képviselő. 

Tőkés László júliusi eseménynaptára

Eseménynaptár
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Hosszas jogi huzavona után Ko-

vászna Megye Tanácsa elveszítet-
te, a Román Ortodox Egyház pedig 
megkapta a Román Nemzeti Bank 

volt sepsiszentgyörgyi székházát, 
minekutána a Legfelsőbb Bíróság 
egy, a Năstase-kormány által 2005-
ben kibocsátott – jogtalan – hatá-
rozatnak adott helyet. Noha Adrian 
Năstase egykori ügyvivői kormá-
nyának nem is volt joga tulajdonjo-
gi ügyekben dönteni, annakidején 
mégis az ortodox egyház használa-
tába adta az épületet.

Június 7-én a hatóságok kény-

szervégrehajtással akarták az or-
todox egyháznak juttatni a nagy 
értékű ingatlant. Tőkés László EP-
képviselő, az Erdélyi Magyar Nem-
zeti Tanács elnöke épp sepsiszent-
györgyi tartózkodása idején szerzett 
tudomást a méltánytalan helyzetről, 
és a helyszínre sietve értesült arról, 
hogy Tamás Sándor Kovászna me-
gyei tanácselnöknek végül is sike-
rült megakadályoznia a határozat 
végrehajtását. Az EP-képviselő a 
helyszínen lévő újságíróknak beje-
lentette, mindent megtesz a jogel-
lenes végrehajtás megakadályozása 
érdekében.

A Királyhágómelléki Református 
Egyházkerület előző püspökeként, 
Tőkés László EP-képviselő július 
5-én levélben hívta fel Daniel ro-
mán ortodox pátriárka fi gyelmét 
a sepsiszentgyörgyi esetre, amely 
„rossz fényt vet a romániai egyházak 
ökumenikus együttműködésére”, 
valamint arra, hogy „az eset azt a be-
nyomást erősíti, hogy a mindenkori 
román államhatalom a kisebbségi  
közösségek rovására a többségi or-

todox egyházat favorizálja”. 
Tőkés László levelében arra is rá-

mutat, hogy a botrányos ügy „súlyo-
san sérti hazánk egyházi és kisebb-
ségi közösségeinek méltóságát, hi-
szen a város lakosságának túlnyomó 
többségét az ott élő magyarok te-
szik ki”.  Megállapítja, hogy az állam-
hatalom ebben az esetben is kettős 

mércével mér, amikor „egy tömb-
magyar településen újabb nagy ér-
tékű ingatlant juttat a román orto-
dox egyháznak, miközben a magyar 

történelmi egyházak, immáron több 
mint két évtizede, a saját ingatlanaik 
visszaszerzését sem tudják elérni”.  
Ebben az összefüggésben helyi, 
sepsiszentgyörgyi példaként említi 
a Székely Mikó Kollégium épületé-
nek ügyét, amelynek tulajdonjogát 
a román hatóságok továbbra is elvi-
tatják a református egyháztól, sőt 
az épületet a törvényes tulajdonos-
nak visszajuttató parlamenti bizott-
ság tagjait „korrupcióval” vádolják, 
és börtönbe akarják csukatni...

Megkeresésében erdélyi EP-
képviselőnk azt is nehezményezi, 
hogy két érvényben lévő törvény 
(501/2002 és 247/2005), a különböző 
kormányrendeletek, és azok számta-
lan végrehajtási határideje ellenére, 
az erdélyi magyar történelmi egy-

házak mind ez ideig  jogos tulaj-

donaiknak csupán mintegy a felét 

vehették birtokba, holott sok száz 
olyan elbitorolt épületről van szó – 
egykori tanintézetekről, kórházak-
ról, idősotthonokról, árvaházakról –, 
amelyek elengedhetetlenül szüksé-
gesek egyházaink hivatásának gya-
korlásához. 

Tőkés László szerint a román 
államhatalom ezen újabb „jogi 
játszmája” szervesen illeszkedik a 
Ponta-kormány magyarellenes 
intézkedéseinek sorába, ráadásul 
tovább erősíti a „korrupt Románia” 
nemzetközi megítélését. Éppen 
ezért megkeresésével elejét szeret-
né venni annak, hogy „a politikum 

hibás döntése ismét feszültséget 

gerjesszen a romániai egyházak és 
etnikumok között, és hogy a nagy-
váradi Lorántff y Zsuzsanna Refor-

mátus Gimnázium diákjaitól eloro-
zott, majd a szomszédos ortodox 
egyházközségnek juttatott sport-

pálya körül kibontakozott, komoly 
nemzetközi visszhangot kiváltott 
eseményekhez hasonló konfl iktu-
sok keletkezzenek” – fogalmazott a 
levélben. 

Tőkés László EP-képviselő Dani-
el pátriárka állásfoglalását kéri e 
kérdésben, rámutatva arra, hogy a 
konfl iktus-helyzet – belső – egyház-
közi rendezése „követendő példá-

vá” válhatna, amennyiben is „nem 
a világi hatóságok kényszerítené-
nek egyházainkra egy tulajdonjogi 
diktátumot, hanem az egyházak 
maguk között tudnák rendezni vi-
tás kérdéseiket – népeink és vallási 
közösségeink javára, kapcsolataink 
épülésére és javítására”.  Erre ad in-
dítást egyházainknak az 1989-es 
rendszerváltozás révén kivívott de-

mokratikus egyenlősége, melyet a 
2006-os vallásügyi törvény is rög-
zít, nem utolsósorban pedig az Eu-

rópai Egyházak Konferenciája és 
az Egyházak Világtanácsa ökume-
nikus közösségében való együttes 
részvételünk – zárta levelét erdélyi 
képviselőnk. 

Nagyvárad, 2012. július 6.

Paradox: jogos tulajdonaikért küzdenek az erdélyi történelmi 
egyházak – ingyen jutnak ingatlanhoz az ortodoxok

Restitutio in integrum
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Partiumi Írótábor Nagyváradon, kilencedjére
Jeles erdélyi és anyaországi írók, 

költők, irodalomkritikusok, illetve 
könyvkiadók részvételével július 
5–9. között kilencedik alkalommal 
szervezték meg Nagyváradon a 
Partiumi Írótábort. Tőkés László 
európai parlamenti képviselő, az 
esemény fő támogatója szombat 
délelőtt Művelődéspolitikánk az 
Európai Unióban címmel tartott elő-
adást. 

Előadásának középpontjában az 
európai művelődési politika elméle-
ti és gyakorlati kérdései állottak, kü-
lönös tekintettel az Európában élő 
nemzeti kisebbségeket érintő kér-
désekre. Tőkés László elismeréssel 
szólt az európai soknyelvűségről, 
ugyanakkor rámutatott arra, hogy 
sok esetben elválik egymástól az elv 
és a gyakorlat, hiszen míg például az 
európai soknyelvűség stratégiájá-
nak kidolgozásában szerepet vállaló 
Leonard Orban volt román biztos 
az EP-ben markánsan képviselte a 
többnyelvűség politikáját, addig 
idehaza nem tudta alkalmazni a sa-
ját maga által meghirdetett nyelvi 
alapelveket. Erdélyi képviselőnk si-
keresnek nevezte az Unió Európa 

Kulturális fővárosa programját, 
amelynek segítségével számos eu-
rópai város – közöttük az erdélyi 
Nagyszeben, vagy az anyaországi 
Pécs – tette magát ismertté a tagál-

lamok lakóinak körében. Tőkés Lász-
ló megemlítette: éppen a napokban 
tért haza a régi portugál fővárosból, 
Guimarãesból, mely idén viseli ezt a 
címet. 

Az EP-képviselő kiemelte: a ma-

gyar EU-elnökség idején sikerült 
elérni az Európai örökség cím be-
vezetését, amely az UNESCO világ-
örökségével párhuzamosan, a sajá-
tos európai értékek megőrzését és 
tudatosítását tűzte ki célul. Ennek 
alapján született meg a magyar 
nemzeti örökség védelmét szolgá-
ló országgyűlési határozat, amelyet 
idén fogadott el az Országgyűlés, 
és amelynek eredményeképpen a 
határon túli magyar kulturális régiók 
értékei is bekerültek az össznemze-
ti magyar értékek tárába. A magyar 
EU-elnökség alkalmat teremtett 
arra, hogy az európai kultúrpolitika 
terén hangsúlyosabbá váljon a ma-
gyar szerepvállalás, különösen a ha-
táron túli magyar kulturális értékek 
európai szintű védelme. 

Előadásának végén Tőkés László 
a moldvai csángó magyar közös-

ség kultúrájának védelmét hangsú-
lyozta. Az első világháborút lezáró 
trianoni békediktátum óta vértelen 
genocídium folyik, melynek követ-
keztében a magyarság egyik le-
gősibb kultúráját hordozó etnikai 
közösségének nyelve és identitása 

tűnik el a világ történelmi színpadá-
ról, fogalmazott erdélyi képviselőnk, 
európai védelmet sürgetve a csángó 
magyarok védelmében. 

Az irodalmi találkozó keretében 
Tőkés László mellett előadást tar-
tottak: Pomogáts Béla irodalom-
történész, Tőzsér József, a Pallas–
Akadémia Kiadó vezetője, illetve 
Kozma Mária főszerkesztő, Horv-

áth Béla irodalomtörténész, a Pécsi 
Tudományegyetem dékánja, Dénes 

László költő, kiadóvezető, Major 

Enikő dékán, Papp Für János költő, 
valamint Oláh József költő. A há-
rom nap során ugyanakkor számos 
könyvbemutatóra is sor került. 

A Partiumi Írótábor a hagyomá-
nyoknak megfelelően díjátadással 
zárult. Az idei irodalmi kitüntetést 
Oláh János költő, író vehette át Ba-

rabás Zoltántól, a Partiumi Írótábor 
főszervezőjétől. 

Ködöböcz Gábor irodalomtörté-
nész, az Agria kulturális folyóirat fő-
szerkesztője Oláh János munkássá-
gának méltatásakor az archaikus lét-
törvények tiszteletét, a tradicionális 
életrend megbecsülését, a megtartó 
hagyomány folytonosságát emelte 
ki, rámutatva a szerző változatos él-
mény- és érzékenységformákat tár-
gyiasító sokoldalúságára. 

Nagyvárad, 2012. július 8.

Nyílt levél Vasile Blaganak, a Demokrata Liberális Párt új elnökének

Tőkés László EP-képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt 
elnöke 2012. július 9-én levél útján fejezték ki jókívánságaikat Vasile Blagának, a Demokrata Liberális Párt 

elnökévé való megválasztatása alkalmából. Jókívánságaik mellett elismeréssel szóltak az elnök eddigi, magas 
parlamenti és miniszteri beosztásaiban végzett értékelvű, a demokrácia iránt elkötelezett, világos és követ-
kezetes tevékenységéről, illetve azon megnyilatkozásairól, melyekkel a többségi románság és a kisebbségi 
magyarság közötti viszony javításáért szállt síkra. Továbbá reményüket fejezték ki aziránt, hogy az Európai 

Néppárt tagjaként a Demokrata Liberális Párt egyensúlyba tudja hozni Románia politikai helyzetét, képes 
lesz elejét venni a folyamatban lévő posztkommunista visszarendeződésnek, és 1989 szellemében meg tudja 
akadályozni a demokratikus jogállam vívmányainak lerombolását.

Ebben a törekvésében a Demokrata Liberális Párt teljes mértékben számíthat az Erdélyi Magyar Néppárt-

ra mind belföldön, mind Brüsszelben, annál is inkább, mivel az erdélyi magyarság parlamenti képviseletének 
egyeduralmára törő Romániai Magyar Demokrata Szövetség sajnálatos módon a barikád másik oldalára 
sodródott – írják politikusaink, akik ugyanakkor arra is felkérik Vasile Blaga újan megválasztott pártelnököt, 
hogy fordítson különleges fi gyelmet romániai magyarságunk ügyére, hiszen ennek jóléte nélkül országunk 
jóléte sem lehet teljes.

Nagyvárad, 2012. július 10.

Partiumi Írótábor 
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Orbán Viktor fogadta a Néppárt vezetőségét

Az Erdélyi Magyar Néppárt Or-

bán Viktor miniszterelnökkel való 
hét eleji találkozóján, a 2012. jú-
nius 10-i helyhatósági választások 
kiértékelése rendjén Tőkés László 

európai parlamenti képviselő rámu-
tatott: az RMDSZ fölényes választási 
eredményei (86%) megtévesztőek, 
amennyiben azt vesszük fi gyelem-
be, hogy az önmagát és kudarcos 
politikáját többszörösen túlélt 
érdekszövetség sikeres szereplé-
se mögött milyen okok állanak. 
 Egyszerűen arról van szó – mon-
dotta erdélyi képviselőnk –, hogy a 
magyar közösség politikai képvise-
letét kisajátító és hatalmát egypárti 
kizárólagossággal gyakorló RMDSZ-t 
éppen olyan nehéz leváltani, mi-
ként megelőzőleg a magyarországi 
posztkommunista egypártrend-
szert. A román politikai struktúrák-
ba bebetonozódott erdélyi „MSZP” 
„kirobbantása” csak egy olyan fajta 
„választási forradalommal” érhető 
el, mint a Fidesz–KDNP 2010-béli 
választási győzelme. Kellő összefo-
gás, munka és felkészülés nyomán 
ennek megvalósítására nyílhat le-
hetőség a 2016-os helyi és országos 
választásokon.

Ezen távlati célkitűzéstől füg-
getlenül azonban, a tárgyalófelek 
egyetértettek abban, hogy a jelen-
legi helyzetben az erdélyi magyar 
pártok és szervezetek közötti széles 
körű együttműködésre van szük-
ség, olyan egységes magyar fellé-
pésre, mely azt eredményezi, hogy 

az őszi parlamenti választásokon 
a magyarság minél nagyobb erőt 
képviseljen.

Az EMNT és az EMNP az Erdélyi 
Magyar Egyeztető Fórum (EMEF) 
keretében kész felújítani az idő-
közben leállott magyar összefo-
gást, a miniszterelnök által meg-
hirdetett Nemzeti Együttműködés 
Rendszerén belül pedig teljes körű 
Kárpát-medencei összefogásban 
gondolkodik. Ehhez viszont annak 
az RMDSZ-nek a hiteles hozzájáru-
lására is szükség van, mely legutób-
bi országos összejövetelén éppen a 
Fidesz, illetve a magyar kormányzat 
elleni támadásokban jeleskedett – 
hangsúlyozták politikusaink.

Semjén Zsolt másik kérdésére 
válaszolva, az iránt is készségüket 
fejezték ki, hogy nemzeti testvér-
pártjukkal, a Magyar Polgári Párttal 
egységesen induljanak a következő 
választásokon. Ennek megvalósulá-
sa most már kizárólag a másik félen 
múlik – mondották.

A kialakult romániai helyzetre 
vonatkozóan Tőkés László a hát-
térben meghúzódó gazdasági-po-
litikai korrupcióra utalt . Hasonlóan 
ahhoz, ahogyan a magyarországi 
elszámoltatási politika a szocialis-
ta-liberális erők dühödt ellenállá-
sát, majd ellentámadását váltotta 
ki – Năstase Adrian korrupció mi-
atti elítélése nyomán, mintegy ve-
zényszóra indult be a pozícióit féltő, 
posztkommunista pártszövetség 
törvényes látszattal álcázott pucs-

cskísérlete Traian Băsescu államfő, 
illetve az őt támogató demokrata-
liberális oldal ellenében.

Ebben a vonatkozásban az 
RMDSZ bűnpártoló viszonyulása a 
„parlamenti bányászjárásnak” neve-
zett hatalomátvételhez kifejezetten 
aggályos. A maga nemében az is 
igencsak beszédes, hogy Kelemen 

Hunor RMDSZ-elnök a korrupció 
elkövetésében gyanúsított Biró 

Rozália SZKT-elnök társaságában 
vett részt a hétfői kormányfői talál-
kozón…

Az EMNT és az EMNP álláspont-
ja szerint a magyar együttműködés 
egyik legfontosabb előfeltétele a 
korrupció-mentesség. Ugyanezt kö-
veteli meg az Európai Unió Romá-
niától. Az Orbán Viktor miniszterel-
nökkel való találkozón erre nézve 
állapították meg, hogy „közös ma-
gyar érdek a demokratikus értékek 
megőrzése és a jogállamiság stabili-
tása”. Ezért is van szükség az erdélyi 
magyar közösségnek a nagy számú, 
aktív részvételére a július 29-i nép-
szavazáson.

Megbeszélésük végeztével a tár-
gyalófelek abban állapodtak meg, 
hogy július végén a tusnádfürdői 
Bálványosi Nyári Szabadegyetemen 
folytatják az egyeztetést, ahol stra-
tégiai partneri kapcsolataik konkrét 
tartalmi kérdései is napirendre ke-
rülnek.

Nagyvárad, 2012. július 11.

Tárgyalóasztalnál 
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Bepillantás az Európai Parlament nyári munkájába
Elutasította az Európai Parlament az ACTA-t 

Jelentős többséggel, 478:39 arányban utasította el 2012. július 4-i ülésén az Európai Parla-
ment a ACTA-t, amely kapcsán korábban hatalmas nemzetközi tiltakozás bontakozott ki. Civil szer-
vezetek mellett, például az Európai Adatvédelmi Hatóság (EDBS) is komoly kétségeket fogal-
mazott meg a sokak által vitatott Hamisítás Elleni Kereskedelmi Megállapodás (ACTA) ügyében.  
Az EP-hez is több ezer kérés érkezett, hogy a képviselők utasítsák el a megállapodást. Az EP befoga-
dott egy ilyen témájú petíciót is, amelyet 2,8 millióan írtak alá. A magyar protestálók szerint az ACTA 
„büntetőjogi felelősséget hárít a csatlakozó országok (tehát egyúttal Magyarország) internet-szol-
gáltatóira a jogvédett tartalmak közvetítéséért, amivel csak a kisebb baj az, hogy azonnal magával 
rántja majd a jelenlegi leglátogatottabb honlapjainkat – pl.: YouTube, Piratebay, Wikipédia és a töb-
bi –, de ügyfelei internetforgalmának teljes felügyeletére kényszeríti majd az internet-szolgáltatókat”.
Támogatói szerint az ACTA a versenyhátrányt jelentő hamisítás elleni fellépés eszköze. A dokumentumot az 
Európai Unió és 22 tagállama, köztük Magyarország, ez év január 26-án írta alá Tokióban. A EU-béli hatályba-
lépéshez a tagállamok ratifi kációja mellett az unió általi megerősítésre lett volna szükség. Az EP a Lisszaboni 
Szerződés hatályba lépése óta most először élt azzal a lehetőséggel, hogy elutasít egy nemzetközi kereske-
delmi megállapodást. (2012. július 4.)

www.europarl.hu, www.hvg.hu

Az EP nem enged a Szociális Alapból

A társadalmi felzárkóztatásra és munkahelyteremtésre felhasználható uniós források rendszerének és ösz-
szegének megtartását szeretné elérni az Európai Parlament azzal a jelentéssel, amelyet 2012. július 6-i ülésén 
fogadott el az EP szakbizottsága. Az Európai Parlament megtámogatta az Európai Bizottság elképzeléseit az 
Európai Szociális Alap (ESZA) jövőjével kapcsolatban. A képviselőtestület foglalkoztatási szakbizottsága  ki-
alakította az EP első álláspontját arról, hogy hogyan is kellene kinéznie és működnie a következő hét évben a 
társadalmi felzárkóztatásra és munkahelyteremtésre felhasználható pénzalapnak. A tervezetben többek kö-
zött szerepel, hogy az Európai Szociális Alapból elérhető források legalább ötödét társadalmi integrációra és 
a szegénység felszámolására kell fordítani. Parlamenti források szerint a tagországok azonban nem szeretik, 
ha az általuk lehívható uniós források egyre nagyobb részéről kívánja Brüsszel meghatározni, hogy pontosan 
mire és hogyan használhatják fel. Az ESZA-rendeletet június közepén az EP oktatási szakbizottsága is elfo-
gadta. Bagó Zoltán, a testület magyar néppárti tagja a közleményében azt írta: a megszavazott módosítások 
szerint az alapból több pénz juthat sportcélú projektekre a következő hét évben. (2012. július 6.)

www.bruxinfo.hu

A Világbank szerint jól teljesít Közép-Európa

A nyugat-európai országokénál jelentősen nagyobb mértékben növekedett tavaly a 2004-ben és 2007-ben  
EU-hoz csatlakozott országok gazdasága, sőt, az idei és a jövő évi kilátások szerint a jövőben is jobban teljesít 
majd Európa keleti fele. A Világbank mindettől függetlenül további költségvetési konszolidációt, munkahely-
teremtést és a pénzügyi bizalom helyreállítását kéri a vizsgált 11 országtól. 3,1 százalékkal növekedett tavaly 
az Európai Unióhoz újonnan csatlakozott tagországok gazdasága, szemben az EU 15 régi tagállamában mért 
1,5 százalékos emelkedéssel – derül ki a Világbank tanulmányából, amelyben a szervezet a 2004-ben (kivéve 
Ciprus és Málta) és a 2007-ben csatlakozott tagállamok, valamint Horvátország közelmúltbéli teljesítményét 
vette górcső alá. (2012. július 6.)

www.bruxinfo.hu

Hatékony családpolitikát sürgetnek az Európai Unió vallási vezetői

2012. július 12-én szervezték meg az Európa egyházi vezetői és az európai uniós intézmények vezetői 
közötti éves informális találkozót, amelyen a résztvevők felekezetre való tekintet nélkül kiálltak a kölcsönös 
tisztelet és a nemzedékek egymásra utaltságának tudatosítása mellett. Az Európai Parlamentet Surján László 
kereszténydemokrata EP-alelnök képviselte, aki rámutatott: “A társadalom alapszövetének számító nemzedé-
kek közötti szolidaritást korunkban jelentősen rongálja az egyéni önzés”. Az Európai Bizottságot Jose Manuel 
Barroso elnök, az Európai Tanácsot Herman van Rompuy elnök képviselte. Vallási oldalról rész vett a találko-
zón többek között Andre Josef Leonard, Brüsszel - Mechelen egyházmegye érseke; Emmanuel metropolita, 
a franciaországi görög katolikus egyház vezetője; Yahya Pallavicini, az olasz iszlám közösség alelnöke, vala-
mint Riccardo Di Segni római főrabbi, az európai rabbik konferenciájának elnöke. (2012. július 12.)

www.fi desz-eu.hu

Röviden
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Az EP újból felszólította a román hatóságokat a verespataki aranybánya ügyében

Széleskörű támogatással szavazta meg az Európai Parlament Petíciós Bizottsága azt a jelentést, mely a 
tavalyi (2011 – szerk. megj.) romániai tényfeltáró látogatás megállapításait összegzi. A Petíciós Bizottság a 
jelentésben kéri az érintett román hatóságokat, hogy biztosítsanak minden óvintézkedést a környezet meg-
óvása érdekében, mielőtt végső döntést hoznának a Roșia Montană – Verespatak projekt környezetvédelmi 
engedélyének megadását illetően. Továbbá felszólítja  a hatóságokat, hogy ne engedélyezzék a projektet, 
mielőtt minden lehetséges ellentmondást ki nem zárnak, illetve minden fennmaradó szempontot kielégítően 
és bizonyíthatóan tisztáznak. A dokumentum emellett kiemeli a betartandó referenciaértékek és egy egyér-
telmű ütemterv mihamarabbi megállapításának fontosságát.

 A Petíciós Bizottság felszólítja a román hatóságokat, hogy kellőképpen fontolják meg a cianidos bányá-
szati technológiák Európai Unión belüli általános betiltásáról szóló európai parlamenti állásfoglalás ajánlásait, 
és hogy szolgáljanak indokokkal az arany régi, fl otációs technológián keresztüli kinyeréséről a cianid-alapú ki-
nyerésre való áttérésre. Végül felszólítja a beruházót, hogy megfelelően kövesse az ásványinyersanyag-kiter-
melő iparban keletkező hulladék kezeléséről szóló irányelv, az elérhető legjobb technológiák alkalmazására 
vonatkozó rendelkezéseit. (2012. július 12.)

fi desz-eu.hu

Sikeres program roma újságíróknak

Tíz roma újságíró vett részt 2012 márciusától augusztus végéig abban a programban, amelynek keretében 
az Európai Unióról és a társadalmi integrációról bővítették ismereteiket. Emellett országos szerkesztőségek-
ben dolgoztak, és csaknem kétszáz cikket, rádiós és televíziós anyagot készítettek.

Az Európai Bizottság, a Külügyminisztérium és az Európai Parlament kezdeményezésére indított, az Euró-
pai Unió által fi nanszírozott projekt célja az volt, hogy támogassa egy európai uniós ügyekben tájékozott, a 
társadalmi felzárkózást ismerő és hitelesen közvetítő roma újságírói közösség megerősödését, és elősegítse 
e témák hangsúlyosabb megjelenését a hírmédiában. A program keretében a résztvevők megismerhették az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárságán folyó szakmai munkát, 
valamint a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiát is. (2012. augusztus 28.)

www.europarl.hu

Még várat magára az egységes szabadalom

Elhalasztja a szavazást az uniós szabadalmi rendszerről az EP, miután az Európai Ta-
nács az utolsó pillanatban három cikket törölne a jogszabály szövegéből. A halasztást Ber-
nard Rapkay (szocialista, német) és Klaus-Heiner Lehne (néppárti, német) jelentéstevők kérték.
2011 decemberében állapodott meg előzetesen a Parlament és a Tanács  az “uniós szabadalmi csomagról”, 
amely az egységes szabadalmi rendszer mellett a szabadalmi oltalmakra vonatkozó nyelvi szabályokkal és 
a szabadalmi bírósággal is foglalkozik. A jövőben így olcsóbb és egyszerűbben lehet megszerezni az uniós 
szabadalmi oltalmat, ami a versenyképességre is pozitív hatással lehet.  Az Európai Tanács egyébként június 
29-én zárta le a tárgyalásokat. Ezzel a régóta várt döntéssel megnyílt az út egy olyan szabadalmi rendszer lét-
rehozása előtt, amely kevésbé költséges, egyszerűbb, és hatékonyabb védelmet kínál az uniós vállalkozások 
– közülük is különösen a kis- és középvállalkozások – számára. (2012. július 4.)

www.euvonal.hu

Röviden
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A Néppárt kiáll a demokrácia és jogállamiság mellett
Miután 2012. július 9-én Tőkés 

László, az Erdélyi Magyar Nemze-
ti Tanács elnöke és Toró T. Tibor, 
az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke 
budapesti találkozójukon tájékoz-
tatták Orbán Viktor miniszterelnö-
köt, az Európai Néppárt alelnökét a 
romániai alkotmányossági válság-
ról – a mai napon ugyanebben a 
tárgyban intéztek levelet Wilfried 

Martenshez, az Európai Néppárt 
elnökéhez.

Rámutatva a helyzet súlyosságá-
ra, erdélyi politikusaink külön is ki-
tértek arra a meghasonlásra, mely 
a két romániai néppárti tagpárt 
között állott elő azáltal, hogy a De-
mokrata-Liberális Párttal ellentét-
ben a Romániai Magyar Demokrata 
Szövetség parlamenti képviselői – 
vélhetően egyöntetűen – megsza-
vazták Traian Băsescu államelnök 
tisztségéből való felfüggesztését.

„Ebben a kritikus helyzetben az 

Erdélyi Magyar Néppárt teljes el-
köteleztetéssel kiáll a romániai de-
mokrácia és jogállamiság mellett. 
Azon túlmenően, hogy számunkra 
ez egy demokratikus elvi kérdés, a 
romániai magyar nemzeti közös-

ség jogainak és érdekeinek védel-
me ugyanerre késztetnek bennün-
ket” – zárják soraikat a levél írói.

Brüsszel, 2012. július 10.

Viviane Reding európai bizottsági alelnökhöz fordult Tőkés László

A sepsiszentgyörgyi Román 

Nemzeti Bank volt székhelyének 
jogtalan eltulajdonítása, illetve a 
Székely Mikó Kollégium „visz-
szaállamosítási” kísérlete nyomán 
kialakult botrányos helyzetre való 
fokozott odafi gyelést és vizsgálatot 
kérve fordult 2012. július 10-én Vivi-

ane Reding európai bizottsági alel-
nökhöz, a jogérvényesülésért, alap-
vető jogokért és uniós polgárságért 
felelős főbiztoshoz Tőkés László 
EP-képviselő. 

A Román Nemzeti Bank nagy-
értékű épületének ortodox kézre 
játszásával kapcsolatosan erdélyi 
képviselőnk rámutatott arra, hogy a 
román Legfelsőbb Bíróság a közel-
múltban megalapozatlan módon 
érvényesítette a Năstase-kormány 
azon 2005-ös, eleve jogtalan hatá-
rozatát, mellyel a bankszékház épü-
letét a Román Ortodox Egyháznak 
juttatta: Năstase akkori, ügyvivői 
kormányának ugyanis eleve nem 

állt jogában tulajdonjogi kérdések-
ben dönteni, mégis az ortodoxok-
nak ajándékozta az épületet. 

Képviselőnk ugyanakkor felhív-
ta a főbiztos fi gyelmét arra, hogy a 
romániai kommunista rezsim több 
mint 2.000 ingatlant kobzott el jog-
ellenes módon a négy magyar tör-

ténelmi egyháztól, és a rendszer-
változás óta a nemzetközi közösség 
többször is világosan fi gyelmeztette 
a román államot, hogy kötelessége 
ezen – emberi alapjogokat sértő – 
helyzetet orvosolni. Két hatályos 
törvény, különböző kormányrende-
letek, és ezek számtalan végrehaj-
tási határideje ellenére az erdélyi 

magyar történelmi egyházak mind 
ez ideig jogos tulajdonaiknak mind-
összesen felét vehették birtokuk-
ba, tulajdonképpeni használatukba 

pedig az ingatlanoknak csupán az 
egyharmada került. 

Tőkés László EP-képviselő jelezte, 
hogy a román államhatalom ezzel 
éles ellentétben – alkotmányelle-

nes módon – favorizálja az ortodox 
egyházat: a román görögkeleti egy-
ház aránytalanul nagy támogatást 
kap a közpénzekből, és egyre-más-
ra hatalmas értékű ingatlanokat jut-
tatnak számukra a közvagyonból. 
Erdélyi képviselőnk megállapította, 
hogy ilyetén körülmények között 
joggal beszélhetünk romániai ki-

sebbségellenes diszkrimináció-

ról, az erdélyi magyar nemzeti és 
egyházi közösségek méltóságának 

csorbításáról. 
Tovább súlyosbítja a kialakult 

helyzetet, hogy a romániai egyházi 
javak visszaszolgáltatására felállított 
Különleges Restitúciós Bizottság há-
rom tagját nemrégiben három év 

szabadságvesztésre ítélte a buzăui 

bíróság, mert a sepsiszentgyörgyi 
Székely Mikó Kollégiumot vissza-
juttatták jogos tulajdonosának, a 
református egyháznak. Komoly ag-
godalomra ad okot továbbá, hogy 
a bizottság két magyar nemzetiségű 
tagját – Markó Attila volt kisebbség-
ügyi államtitkárt és Marosán Tamást, 
az Erdélyi Református Egyházkerület 
volt jogtanácsosát – letöltendő, a 
román nemzetiségű Clim Silviut, az 
Igazságügyi Minisztérium volt ta-
nácsadóját pedig felfüggesztett 
börtönbüntetésre ítélték. 

Tőkés László rámutatott arra, 
hogy Romániában tragikomikus 
módon éppen a jogosságot visz-
szaállító bizottság tagjait vádolták 
meg „korrupcióval” és „hivatali visz-
szaéléssel”, és aggodalmának adott 
hangot, hogy az ítélet veszélyes 

jogi precedenst teremthet továb-
bi, már jogosan visszaszolgáltatott 
egyházi tulajdonok „újra-államosí-

tására” nézve. „A román hatóságok 
ezen újabb ‘jogi játszmája’ még-
csak megerősíti a ‛korrupt Romá-

nia’ nemzetközi imázsát, a botrá-
nyos ítélet pedig óhatatlanul a nem-
zetközi közösség szégyenpadjára 
ülteti Romániát” – áll a levélben. 

Képviselőnk arra is fi gyelmeztet, 
hogy ebben az esetben is a magyar 
kisebbség alkotmányos jogait és 
alapvető emberi jogait sértik meg, 
a Különleges Restitúciós Bizottság 
tagjainak meghurcoltatása pedig 
„elrettentő példa” lehet mindazok 
számára, akik Romániában részt vál-
lalnak az egyházi tulajdonok vissza-
szolgáltatásában. 

„A román hatóságok szégyenle-
tes eljárása teljességgel ellentmond 
az EU Alapvető Jogok Chartája 
szellemének, és kifejezetten sérti” – 
áll a megkeresésben, melyben erdé-
lyi képviselőnk arra kéri az illetékes 
főbiztost, hogy kövesse nyomon a 
két ügyet, és gyakorlati intézkedé-
seket keresve vegye védelmébe a 
romániai magyar nemzeti közösség-
hez és a kisebbségi egyházak kebe-
lébe tartozó európai uniós polgárok 
jogait.

Nagyvárad, 2012. július 12. 

Mindent vissza!
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Petíciós eljárás a szlovákiai állampolgársági 
törvény jogfosztottjainak ügyében
Tőkés László európai parlamenti 

képviselő kezdettől fogva szívügyé-
nek tekinti az emberi jogokat sértő, 
demokrácia-, Európa- és magyar-

ellenes szlovákiai állampolgársági 
törvény jogfosztottjainak védelmét. 
Ennek szellemében volt kezdemé-
nyezője a Budapesten, 2011. de-
cember 3-án megrendezett Kárpát-

Medencei Ökumenikus Nagyta-

lálkozónak, mely a Duna-televízió 
széles nyilvánossága előtt tiltako-
zott a határon túli, – ezen belül – a 
felvidéki magyarságot sújtó jogsér-
tések ellen; továbbá házigazdája a 
Nagyváradon, 2012. március 4-én 
sorra került Felvidéki Szolidaritás 

Napjának – mely eseményeken a 
szlovákiai állampolgárságuktól jog-
ellenesen megfosztott felvidéki ma-
gyar polgártársaink is részt vettek.

Az Emberi Méltóság Tanácsá-

nak (EMT) tagjaként erdélyi képvi-
selőnk mind Kárpát-medencei, mind 
nemzetközi szinten, elkötelezetten 
tovább folytatja a külhoni magyar 

közösségek és tagjaik – köztük a 
temerini fi úk – védelmében vál-
lalt küzdelmét. Ennek megfelelően 
egyetértően üdvözli és messzeme-
nően támogatja az EMT azon kez-
deményezését, hogy az állampol-
gárságuktól megfosztott felvidéki 
nemzettestvéreink ügyében Lom-

nici Zoltán elnök petíciós eljárást 

kezdeményezzen az Európai Parla-

ment Petíciós Bizottságánál.
A Trianoni békediktátumot meg-

előzően született, hontalanságra 
ítélt, száz éves Tamás Ilonka taní-
tónő példamutató személyisége és 
fájdalmas esete legyen mementó 
arra nézve, hogy: „Ezt az állapotot 
sokáig tűrni nem lehet… Ezeknek 
a sorozatos jogsértéseknek valahol 
véget kell vetni!”

Nagyvárad, 2012. július 31.

A Traian Băsescu államelnök 
puccsszerű leváltására irányuló 
pszeudo-alkotmányos kísérlet ku-
darca miatti felindultságában és 
személyes elfogultságában Victor 
Ponta miniszterelnök „a román 
belpolitikába való beavatkozással” 
vádolta meg Orbán Viktor minisz-
terelnököt, továbbá – mintegy – a 
„kollektív bűnösség” jegyében az 
erdélyi magyar közösséget tette fe-
lelőssé a népszavazásnak a Szociál-
liberális Unió (USL) számára kedve-
zőtlen kimeneteléért.

Határozottan visszautasítva a 
nemtelen vádakat, mindenekelőtt 
köszönetet mondunk Orbán Viktor 
kormányfőnek, aki az Európai Nép-

párt alelnökeként az Európai Unió 

szintjén érez és vállal felelősséget a 
romániai demokráciáért, és – Traian 
Băsescu elnökkel egyetértően – el-
utasítja a romániai posztkommunis-
ta-álliberális politikai erők „állam-
csíny”- kísérletét.

  A plágiummal gyanúsított Victor 
Ponta tendenciózus magyarellenes 
támadását visszautasítva, hasonló-
képpen köszönetet mondunk azért, 
hogy erdélyi magyarságunk saját 

józan lelkiismeretére és nem a na-
cionalista, posztkommunista vissza-
rendeződéshez asszisztáló RMDSZ 
„rossz lelkiismeretére” hallgatott 
– és ennek köszönhetően, masszív 
távolmaradásával meghatározó sze-
repet játszott a romániai demokrá-
cia-ellenes politikai kurzus feltartóz-
tatásában.

 Büszkék vagyunk magyar közös-
ségünkre! Ezzel szemben viszont 
szégyellnivalónak tartjuk az RMDSZ 

kétkulacsos magatartását. Romá-
niai magyar „érdekszövetségünk” 
a népszavazáson való részvételre 
szóló felhívásával tulajdonképpen 
a diktatórikus természetű referen-
dum legitimálására törekedett, és 
egyértelműen a Ponta–Antonescu 

szociálliberális párosnak nyújtott 
elvtelen támogatást. „Kilógó lólába” 
olyan mértékadó RMDSZ-es politi-
kusok esetében vált nyilvánvalóvá, 
mint amilyenek az antidemokratikus 
hatalmi önkény mellett kiálló Frun-

da György szenátor és Kiss Sándor 

bihar megyei tanácsi alelnök, akik 
mindvégig a xenofób, magyargyű-
lölő Antonescuék érdekében kam-
pányoltak.

Tusnádfürdőn – sportnyelven 
szólva – az is elhangzott, hogy a 
„bírói függetlenség” szellemében a 
„játékvezetőnek” nem Traian Băses-
cu államelnököt kellene leküldenie 
a pályáról és helyette, szabálytalan 
módon, Crin Antonescut pályára 
segítenie, hiszen ezáltal Románia 
„csapata” végképp vesztes helyzet-
be kerülne.

 Köszönetet mondunk azért, hogy 
romániai magyar nemzeti közössé-
günk – az Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanács és az Erdélyi Magyar Nép-

párt felhívásával egyetértésben, 
illetve az 1989-es rendszerváltozás 
szellemében – ez alkalommal is pél-
dás módon kiállt a huszonkét évvel 
ezelőtt elkezdődött demokratikus 
változások folytatása, egészében 
véve pedig a demokratikus értékek 
és a jól felfogott román és magyar 
érdekek mellett.

Nagyvárad, 2012. július 30.
 

Tőkés László

erdélyi EP-képviselő

EMNT-elnök

Az erdélyi magyarok a posztkommunisták ellen szavaztak

Egységes szavazás
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Az elmúlt időszak közéleti és politikai fejleményei, az általánossá vált létbizonytalanság és kilátástalanság olyan 
meghaladottnak hitt, az európai és keresztény szellemiséggel szöges ellentétben lévő gondolatokat és megnyil-
vánulásokat hozott felszínre, melyeket már-már elfeledhettünk, mégis, a napokban Nagyváradon, Szent László 

városában, ismét közösségünk tagjainak fi zikai bántalmazásához vezettek. 
Visszatérni látszik a ’90-es évek Romániáját uraló soviniszta közbeszéd, szaporodnak a magyar közösség elleni 

ellenséges, sőt, erőszakos megnyilvánulások. Sajnálattal kell látnunk, hogy ismét felülről irányított hangulatkel-
tésről van szó, melynek célja semmi egyéb, mint a polgárok fi gyelmének elterelése mindennapi közös gondjainkról. 

Ebben a helyzetben létkérdés, hogy közösségünk képviselői együtt lépjenek fel, teremtsék meg az egységet. A 
valódi egységet, az új egységet, melynek részesei lehetünk világnézettől és politikai hovatartozástól függetlenül 
mindannyian. Az új egységnek elsősorban a civil szféra és történelmi egyházaink, és csupán utolsósorban, a politi-
kai pártok összefogásán kell alapulnia. Olyan együttműködésre van szükség, mely elláthatja az erdélyi magyar nem-
zetrész tagjainak képviseletét és jelen nehéz időkben – szükség esetén –, akár védelmét is, hiszen Szabó Dezsővel 
együtt valljuk: „minden magyar felelős minden magyarért”.

Fentebbi gondolatok vezérelnek tehát, mikor javaslatot teszünk a közelmúltban, Nagyváradon történt magyar-
ellenes atrocitás, jelesül az Olaszi temetőben bántalmazott két magyar fi atal ügyével kapcsolatos közös fellépésre, 
továbbá az ügy körülményeinek megfelelő és részrehajlások nélküli kivizsgálásának számonkérésére. Ennek  érde-
kében kezdeményezzük egy nagyváradi kisebbségjogi bizottság létrehozását, melyet közös megegyezés sze-
rinti létszámban és tagsággal, a bihari magyar közéletben szerepet vállaló civil, egyházi és politikai szervezetek 
hívjanak életre. 

Javasoljuk továbbá, hogy e bizottság lássa el a hasonló ügyekhez kapcsolódó jogsegélyszolgálat megszerve-
zését, a magyarellenes cselekedetek megfelelő dokumentálását és a hazai, valamint nemzetközi nyilvánosság elé 
tárást.

 Őszintén bízunk az együtt munkálkodás lehetőségében, és ennek érdekében teljesen nyitottak vagyunk min-
den építő jellegű ötletre.     

      
                                                                                                                                                                       Tisztelettel:
 Nagyvárad, Zatykó Gyula

 2012. augusztus 14. az Erdélyi Magyar Néppárt

  Bihar megyei elnöke

Magyarellenesség

Augusztus 1–31.

Az Európai Parlament nyári szün-
ideje

Augusztus 11. 

● Kisújszállás 
A Kumánia Szálló és Gyógyfürdő 

egyházi avatóünnepélye
Augusztus 12. 

● Kisújszállás
Vasárnapi istentisztelet
Augusztus 13.

● Kolozsvár
A Kolozsvári Magyar Napok szín-

házi nyitóünnepélye
Augusztus 16.

● Budapest
EP-Fogadónap
Augusztus 18.

● Nyírbogdány 

Református gyülekezeti nap
Istentisztelet. Úrvacsoraosztás
Augusztus 20.

● Budapest 
Állami kitüntetések átadása az 

Országházban
A Nemzeti ünnepünk alkalmából 

rendezett, emelkedett hangulatú 
díjátadáson a Köztársasági Érdem-
rend középkeresztjével tüntették ki 
– többek között – Tőkés István nyu-
galmazott teológiai tanárt, a Kolozs-
vári Református Egyházkerület volt 
püspökhelyettesét. Jókai Anna író-
nő életművét a Köztársasági Érdem-
rend nagykeresztjével méltatták.

Augusztus 31.

● Árkos 
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-

nács és az Erdélyi Magyar Néppárt 
közös elnökségi ülése

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-
nács és az Erdélyi Magyar Néppárt 
elnöksége 2012. augusztus 31-én, 
az árkosi Szentkereszty-kastély 
melletti Európai Tanulmányi Köz-
pontban összevont ülésen tűzte 
napirendre a két szervezetet érintő 
aktuális kérdéseket és a jövőbe-
ni feladatokat. Jelen voltak: Tőkés 
László EMNT-elnök – aki a Néppárt 
védnöke is egyben –, Toró T. Tibor, a 
Néppárt elnöke, Sándor Krisztina, az 
EMNT ügyvezető elnöke, valamint 
az alelnökök, megyei és szakbizott-
sági vezetők is.

Tőkés László augusztusi eseménynaptára

Az erdélyi magyarok a posztkommunisták ellen szavaztak



17

dEPutáció

A Szigorúan ellenőrzött életek című dokumentumfi lm 
tusványosi bemutatójának margójára
A Szigorúan ellenőrzött életek 

című dokumentumfi lm ősbemuta-
tóját láthattuk a 23. Bálványosi Nyári 
Szabadegyetemen. Kabay Barna és 
Petényi Katalin fi lmje a kommu-
nizmus terrorját megszenvedett er-
délyi egyházak, magyar közösségek 
sorsát eleveníti meg, balladai hang-
vételben. Az erdélyi magyarság 
kommunizmusbeli drámai históriája 
képben, epikában, dalban elbeszél-
ve. 

A fi lm első része Márton Áron ka-
tolikus püspök életútját jeleníti meg. 
Eddig nem látott archív fi lmrészle-
tek, korhű felvételek, szövegdoku-
mentumok segítségével egy megej-
tően szuggesztív képet kapunk Már-
ton Áron püspökről, aki kegyetlenül 
mostoha korban, háborút, fogságot, 
máramarosszigeti, jilavai börtönök 
poklát megjárva, tántoríthatatlan 
hittel, szívós kitartással küzd népe, 
hite, egyháza megmaradásáért. A 
nézőt megdöbbenti az archív fel-
vételeken megjelenő püspök derűt, 
rendíthetetlen hitet, erőt sugárzó 
lénye. A püspök egyik bérma-kör-
útját láthatjuk egykori felvételekről, 
ahol székely emberek százai gyűl-
tek össze. Spontánul alakult székely 
testőrgárda kíséri útjain, élő sorfallal 
veszik körül, hogy senki ellenség 
ne kerüljön a közelébe. Mozgalmas 
képek, expresszív paraszti arcok, 
csodálatos csíki tájak képei jelennek 
meg előttünk hol fekete-fehéren, 
hol színesen, mintha Zsögödi Nagy 

Imre festményei indultak volna el 
missziós körútra, üzenetet vinni a vi-
lágnak egy nép tragikus történelmé-
ről. Árulók, besúgók, a hálószobáját 
is lehallgató állambiztonsági tisztek 
fertőjében, ott áll előttünk egy tiszta 
ember, egy krisztusi arc, töretlen hit-
tel. Ennek a mennyei derűnek ren-
dezői ellenpontjaként sorakoznak 
az állambiztonsági tisztek marcona 
portréi. „ A világ lealjasodott szelle-
mével egy emelkedett lelkületet kell 
szembeállítanunk…” – hirdette, éle-
tével példázta Márton Áron püspök. 

A kor valóban démoni: 1949-
1951 között 15 szerzetesrendet 
számoltak fel, 39 zárdát zártak be, 
180 ferences, 22 jezsuita szerzetest 

hurcoltak el, felszámolták a görög 
katolikus egyházat, 6 püspököt kí-
noztak halálra a román börtönök-
ben. 1956-ban a magyar forradalom 
megérintette az erdélyi értelmisé-
get. Dobai Istvánt és Varga Lászlót 
életfogytiglani kényszermunkára 
ítélték. Szoboszlai Aladár katolikus 
papot és társait kivégezték. Sass 

Kálmán református lelkészt állam-
ellenes összeesküvés vádjával golyó 
általi halálra ítélték. A magyar forra-
dalommal rokonszenvező erdélyiek 
életükkel, szabadságukkal fi zettek: 
45 személyt végeztek ki, 11.000 em-
bert börtönöztek be. Az áldozatok 
arcképei gyors egymásutánban je-
lennek meg a néző szemei előtt. Az 
ártatlan, többnyire fi atal mártírok 
tekintete agyunkba vésődik, a néző 
sokáig nem tud szabadulni. De nem 
is kell! Kötelességünk emlékezni rá-
juk, mert aki a múltat nem ismeri, 
el fogja veszíteni a jövőt. A jilavai 

börtön betonfala, ahol a hajnali ki-
végzések magyar mártírjainak vére 
folyt, örök memento  kell legyen.

A fi lm második része az 1965 utá-
ni időszakkal foglalkozik. Nicolae 

Ceauşescu hatalomra kerülésével 
változnak a módszerei a kommunis-
ta hatalomnak. Már nem a megsem-
misítés, hanem az átnevelés a cél. A 
fi zikai megsemmisítés helyébe lép 
a lélektani megfélemlítés.

A hatalom fő ellensége továbbra 
is az egyház. A pszicho-terror min-
den lehetséges eszközét bevetik 
a hatalom emberei, hogy céljukat 
elérjék. A rendezők a református 
egyház sorsát követik ebben a kor-
szakban egészen az 1989-es forra-

dalomig. E korszak egyik meghatá-
rozó egyházi személyisége Tőkés 

István református teológiai pro-
fesszor és fi a, László. Tőkés Istvánt 
1952-től fi gyelik, zaklatják, legkö-
zelebbi munkatársaival, barátaival 
fi gyeltetik. Erőszakos eszközökkel, 
lélektani hadviseléssel zaklatják, be-
súgásra akarják kényszeríteni, de el-
lenáll. Inkább meghal, mint mondja, 
semhogy áruló legyen. Pedig nagy 
a kockázat: nyolc kiskorú gyerekről 

Film a meghurcoltakról
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kell gondoskodnia. Hallgatja a néző 
drámai történeteit maratoni kihall-
gatásokról, fenyegetésekről, később 
kényszer-nyugdíjazásról, egyházi 
funkciók elvesztéséről, szakmai elle-
hetetlenülésről. Lélektani állóhábo-
rú az élete. A derűs arcú professzor 
nesztori életkort ért meg a képek 
tanúsága szerint, nyolc gyerme-
ke viharos, embertelen korban is 
egyetemet végzett. Rózsabokrait 
nevelgetve, 96 évesen idézi fel meg-
próbáltatásainak sorát. Megható 
emberi példát láthat a néző hitről, 
helytállásról, emberségről, a család 
megtartó erejéről.

A dokumentumfi lm harmadik 
élettörténete szervesen kötődik a 
második portréhoz. Tőkés László-

ról, Tőkés István professzor fi áról 
szól, aki az 1989-es „román forrada-
lom” szikrájaként már világhírre tett 
szert, mint egykori temesvári refor-
mátus lelkész. Tőkés László mai és 
egykori arca, történetei, a temesvári 
események képsorai rendeződnek 
időrendbe a néző szeme előtt. Tőkés 
Lászlót a 70-es évek elejétől „első fo-
kozatú” megfi gyelés alá helyezte a 
román szekuritáté, mert mint diák-
vezér ezt prédikálta teológus társa-
inak: „…ezen a földön nincs hazánk 
és házunk, ahol élhetnénk, ahol 
megmaradhatnánk…” 

Látjuk a fi atal lelkészt Désen, 
ahol a közösségépítő, magyar kul-
turális életet szervező fi atal papot 
nem nézik jó szemmel a hatalom 
emberei és a kollaboráns püspök 
– egyházi felettese – segítségével 
felfüggesztik funkciójából. Képileg 

itt is gazdag, dinamikus, színes az 
operatőri munka. Hangulatteremtő, 
a korabeli környezetet megidéző 
képsorok illusztrálják a történéseket. 
Tőkés László cikket írt az Ellenpon-

tok szamizdat folyóirat egyik szá-
mába az erdélyi református egyház 
helyzetéről. E lapban közölt Tóth 

Károly Antal nagyváradi tanár  egy 
Memorandumot, amit eljuttattak 
Madridba, a Helsinki utókonferen-
ciához. Ekkor hívták fel először a 
nyugati világ fi gyelmét a román el-
nyomó kisebbségpolitikára. Erre az 
időszakra tehető a Ceauşescu-re-

zsim urbanizációs politikája, ami va-
lójában egy jól átgondolt falurom-
bolási terv volt. A fi atal református 
pap kollégájával, a Borossebesen 
lelkész Molnár Jánossal egy felhí-
vást fogalmaztak meg, a falurom-
bolás elleni tiltakozásra szólítva fel 
az egyházat.1988 szeptemberében 
Molnár felolvasta a petíciót a hiva-
talos egyházkerületi értekezleten, 
ahol a jelenlévő lelkészek többsége 
aláírta a nyilatkozatot. A hatalom 
megijedt a csoportos ellenállás le-
hetőségétől, vérszomjas terveit a 
nemzetközi tiltakozás akadályozta 
meg. Tőkés László ellen beindult a 
gépezet és fegyelmivel elhelyezték 
Temesvárról, de ő megtagadta a tá-
vozást, végsőkig kitartott, végül de-
cemberben erőszakkal lakoltatták ki 
a temesvári parókiáról. De ekkor már 
a világ ismerte a történetét. Tőkés a 
„hallgatás falát lerombolva” nyílt, 
minden jogsérelmet feltáró interjút 
adott egy kanadai tévéstábnak. A 
világ megismerte az erdélyi magyar 

kisebbséget érő vérlázító, elnyomó 
politikájú diktatúrát. Korhű képeket 
látunk a református lelkész mellett 
szolidarizáló temesvári polgárokról, 
már nemcsak magyarok, hanem ro-
mánok, svábok, hívők és nem hívők, 
a diktatúra kiéhezett, jogfosztott, 
mindenre elszánt emberei szállnak 
szembe a népét embertelen, állati 
nyomorba taszító diktátor házaspár-
ral. Felkavaró archív képek láthatók 
a városok utcáin tüntető, puskaro-
pogással, tankokkal, halállal szem-
beszálló forradalmárokról. Rögtön-
zött halottas házakban vérükbe 
fagyott fi atalok holttestei fekszenek 
szemünk előtt a dokumentumfelvé-
teleken. Gyászukban jajveszékelő, 
kiásott sírok fölött gyermeküket si-
rató anyák arcait mutatják a képso-
rok is  – ők is a forradalom arcai.

  Az 1989-es temesvári advent azt 
példázza, hogy egy ateista, minden 
szakralitásból gúnyt űző, dehuma-
nizált, nacionál-kommunista ideo-
lógia, mely a természetet és annak 
törvényeit is le akarta győzni, a 
történelmi fejlődés egy adott pont-
ján oda jut, hogy az elnyomottak, 
esélytelenek, megalázottak, ha már 
mindenüket elvesztették, amiért ér-
demes embernek lenni, ösztönösen 
„kritikus tömeggé” válhatnak és el-
söprik elnyomóikat. 

   A fi lm a kommunizmus bűneiről 
szól, a kommunizmus erdélyi áldo-
zatai előtt tiszteleg.   A téma képi-
szövegi megjelenítése nívós. 

 Novák Irma tanár

Szegedi Tudományegyetem

Tőkés László felhívása: „Ne engedjünk ’89-ből!”
„Kísértet járja be Romániát: a kommunizmus kísértete” – írhatnánk át Marxot. A XXI. századi egységesülő Európa 

egyik tagországában feltámadt a múlt: a kommunisták és örököseik ismét a totális hatalomátvételt tűzték ki célul, 
az ország Alkotmányát, a törvényeket és szabályokat megsértve minden hatalmi ágat a kezükbe akarnak kaparin-
tani. A politikai visszarendeződésen túlmenően további aggodalomra ad okot az, hogy az – elvileg – független iga-
zságszolgáltatás nem ismeri el a magántulajdonhoz való jogunkat. Az egész nyugati világgal, ezen belül pedig az 
Európai Unió eszméjét megalapozó értékközösséggel szembemegy az a Székely Mikó Kollégium visszaszolgáltatási 
ügyében hozott bírósági ítélet, amely jogos tulajdonától fosztja meg református egyházunkat és erdélyi magyar 
közösségünket, továbbá börtönbüntetésre ítéli azokat, akik a törvények értelmében lehetővé tették a visszaszolgál-
tatást. Ezt nem hagyhatjuk. Éltünk már kommunista diktatúrában, és többé nem kérünk belőle. 

A 2012. szeptember 1-jére meghirdetett Igazság Napján  Sepsiszentgyörgyön békés, alkotmányos keretek kö-
zött ismételten álljunk ki igazunk mellett. 

Ne engedjünk ‘89-ből!

Nagyvárad, 2012. augusztus 27.
Tőkés László

EP-képviselő,

az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke

Film a meghurcoltakról
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Együtt Erdélyért, új egységben az Igazság Napján!

Az erdélyi magyarok hallgattak 
a magyar történelmi egyházak, civil 
szervezetek és politikai pártok hívó 
szavára, és részt vettek a Székely 

Mikó Kollégium visszaállamosítá-

sa és a restitúciós bizottság tagja-

inak börtönbüntetése ellen szer-
vezett tiltakozáson, 2012. szeptem-
ber elsején, Sepsiszentgyörgyön.

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-

nács (EMNT) és az Erdélyi Magyar 

Néppárt Erdély és Partium min-
den területéről indított különjára-
tokat a rendezvényre, ugyanakkor 
jelen volt mindkét szervezet elnök-
sége is. 

Tőkés László EMNT-elnök, a 
Néppárt védnöke az Igazság Nap-

ján mondott beszédét azzal indítot-
ta, hogy ősei jogán szólal fel az egy-
házi, közösségi vagyon védelmé-
ben, akárcsak a demonstráció többi 
résztvevője. Véleménye szerint 
nemcsak huszonkét, hanem immár 
kilencvenkét éve ugyanazt teszi az 
erdélyi magyar közösség: elorozott 
jogaiért és tulajdonaiért küzd. Ezt 
alátámasztandó Tőkés László fel-
idézte, hogy több mint négyezerre 
rúg azoknak a dokumentumoknak 
a száma, amelyeket  1989 és 2002 
között az ingatlanok és az iskolaügy 
tárgyában benyújtottak. 

Az EMNT-elnök egyetértett Pap 

Gézával, az Erdélyi Református Egy-
házkerület püspökével abban, hogy 
a Mikó-ügy „politikai megrendelés-
re, titkosszolgálatok közreműködé-

sével született” az erdélyi magyar-
ság megfélemlítése céljából. Ez a 
módszer a folyamatban lévő belpo-
litikai válságnak is kísérőjelensége. 
Erre irányult a Buzău-i bíróság ön-
kényes, magyar- és egyházellenes, 
jogfosztó ítélete is, mely börtön-
büntetéssel fenyegeti meg azokat, 
akik törvényes módon kiállnak az 
igazság és a jogosság mellett. 

„Makkai Sándor püspök számára 
Erdély ügye nem politikai, hanem 
erkölcsi kérdés volt. Számunkra is 
elsősorban erkölcsi kérdés, politi-
kusainknak is az, össze kell fognunk, 
és együtt képviseljük a magyar igaz-
ságot, a demokrácia és az autonó-
mia értékeit” – hangsúlyozta Tőkés 
László beszédében, majd hozzátet-
te: „együtt Erdélyért, népünk védel-
mében és érdekében, új egységben 
kell fellépnünk, megbomlott egysé-
günket újrateremtve az egyházak 
között, a civil szférában és a politikai 
életben.”

Tőkés László azzal zárta beszé-
dét: „joggal mondják azt, hogy 
amíg Romániában ilyen korrupció 
van, mint amilyen az ingatlanügyek 
hátterében is meghúzódik, addig 
ne is álmodjon Románia a schen-
geni csatlakozásról”. Romániának 
mindenekelőtt teljesítenie kell az 
európai csatlakozáskor vállalt köte-
lezettségeit, és vissza kell szolgál-
tatnia az egyházak elkobzott va-
gyonát – hangsúlyozta az európai 
parlamenti képviselő. 

A házigazdák részéről Kató Béla, 
az Erdélyi Református Egyházkerület 
püspökhelyettese és Antal Árpád 
polgármester köszöntötték a téren, 
illetve az Erzsébet park hűvösében 
egybegyűlt tüntetőket. Felhívták a 
fi gyelmet arra, hogy az Igazság Nap-
ja nem csak a Székely Mikó Kollégi-
umról, hanem valamennyi jogtala-
nul elorozott és vissza nem szolgál-
tatott egyházi és magántulajdonról 
szól. Elhangzott: „az erdélyi magya-
rok inkább lennének lojális, mint re-
bellis tagjai a román társadalomnak, 
de elvárják, hogy identitásukat és 
tulajdonjogukat tiszteletben tart-
sák”. Két embert meg lehet hurcolni, 
másfél millió magyart azonban nem 
lehet börtönbe zárni – mutattak rá 
az összefogás fontosságára.

A magyar történelmi egyházak 
képviselői – Pap Géza, az Erdélyi 
Református Egyházkerület püspöke, 
Jakubinyi György, a gyulafehérvá-
ri Római Katolikus Főegyházmegye 
érseke, Bálint Benczédi Ferenc, a 
Magyar Unitárius Egyház püspöke, 
Csűry István, a Királyhágómelléki 
Református Egyházkerület püspöke, 
valamint Fehér Attila evangélikus-
lutheránus püspöki tanácsos – fel-
szólalásaik rendjén a romániai resti-
túciós folyamat akadályoztatásáról, 
Románia megkérdőjelezhető jogál-
lamiságáról, az erdélyi magyarság 
megfélemlítéséről beszéltek. Csat-
lakozva a házigazdák szavaihoz az 
összefogás fontosságát emelték ki a 
Székely Mikó Kollégium, illetve min-
den elorzott közvagyon érdekében.  

Az Igazság Napján a résztvevők 
egy kiáltványt fogadtak el, amely-
ben tiltakozásukat fejezték ki a Re-
formátus Székely Mikó Kollégium 
és minden egyházi és közösségi tu-
lajdonunk visszaállamosítási kísérle-
tei, valamint a restitúciós bizottság 
tagjainak meghurcolása ellen. A 
kiáltvány ugyanakkor felkéri a dip-
lomáciai közösséget, a nemzetközi 
intézményeket és az emberjogi szer-
vezeteket, hogy kövessék fi gyelem-
mel a romániai visszaszolgáltatási 
folyamatot. 

Sepsiszentgyörgy,
2012. szeptember 1.

Egységben
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AZ IGAZSÁG NAPJA – TÜNTETÉS A SZÉKELY MIKÓ KOLLÉGIUMÉRT
Sepsiszentgyörgy, 2012. szeptember 1.

Isten segítségével – Együtt Erdélyért

Elődeink és őseink nyomdokában járva emeljük fel szavunkat a Református Székely Mikó Kollégiumot, 
a Székelyföldet, illetve egész nemzeti közösségünket és egyházi közösségeinket ért jogtalanság ellen. Én ma-
gam azért is jöttem el szívesen, mert ebben az iskolában tanult és nevelkedett Édesapám, aki éppen most 96 
esztendős. Akár ő is itt lehetne, a véndiákok társaságában. Ezért is vagyunk itt családunk tagjaival, és gondo-
lunk együtt másik elődünkre, Tőkés József nagyapámra, volt sepsi esperesre, aki annak idején szintén benne 
volt az iskola igazgatótanácsában. Őseink jogán szólalunk fel mindannyian, mert nem hagyhatjuk veszendő-
be menni mindazt, amit nekünk – Isten után – örökségképpen hátrahagytak. 

A katalánokról ejtett szót Antal Árpád polgármester úr. Erről nekem Románia újdonsült miniszterelnöke 
jutott eszembe, aki nem átallotta a magyarság szemébe vágni, hogy: „Székelyföld nem létezik”. Puszta je-
lenlétünk is eleven cáfolata ennek, és már önmagában is jelzi, hogy: igenis, az autonóm Székelyföld létezik és 
élni fog. 

Él az Isten és él az Igazság! Lennie kell Székelyföldön, lennie kell Romániában, lennie kell a Kárpát-me-
dencében, lennie kell Európában – igazságnak. Mert Isten maga az Igazság, az Ő szent fi a, Jézus által. Ezért 
teszünk bizonyságot a mai napon Istenről és Igazságról, aggodalommal, de eleven hittel, körömszakadtáig 
ragaszkodva önazonosságunkhoz, hitünkhöz, kultúránkhoz, anyanyelvünkhöz, jogainkhoz és tulajdonaink-
hoz. Ugyanezt tesszük huszonkét esztendő, vagyis az 1989-es változások óta. Fáradó, de megújuló erővel 
ugyanezt tesszük 92 esztendő – Trianon – óta, a többségi nacionalista és soviniszta rezsimek által elorozott 
tulajdonainkért és szabadságunkért kiállva. 

Testvéreim! Mielőtt ide jöttem volna, néhány nappal ezelőtt, kaptam egy fenyegető sms-üzenetet, amely 
el akart tántorítani az idejöveteltől. Ebből és sok másból is kitűnik, hogy a megfélemlítési módszerek még 
mindig működnek. A posztkommunista Romániában a megfélemlítés politikájának voltunk tanúi, az utóbbi 
években, különösképpen az utóbbi hetekben és hónapokban. A folyamatban lévő belpolitikai válságnak is 
kísérőjelensége. Erre irányult a buzăui bíróság önkényes, magyar- és egyházellenes, jogfosztó ítélete, amely 
börtönbüntetéssel fenyegeti meg azokat, akik törvényes módon kiállnak az igazság és a jogosság mellett. 
Találóan mondotta Pap Géza püspök úr, hogy a Székely Mikó Kollégium visszaállamosítására vonatkozó ha-
tározat minden valószínűség szerint politikai megrendelésre és a titkosszolgálatok irányításával született. Ne 
hagyjuk magunkat megfélemlíttetni, mert erre megy ki a játék, erre irányul ez az ördögi praktika. Szívleljük 
meg Krisztus szavát, aki arra buzdít, hogy ne féljünk. „Ne féljetek!” – mondja feltámadása tanúinak, a törékeny 
asszonyoknak. 

Nem féltünk akkor sem, amikor 1989-ben fegyvereket szegeztek reánk. 1990 februárjában sem féltünk, 
amikor Marosvásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön tízezrek vonultak az utcákra, Bibliával a kezükben, hogy 
síkra szálljanak a Bolyai Farkas Líceum, a Bolyai Tudományegyetem, az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, 
és általában véve a magyar oktatás ügye mellett. Akkor még itt a téren áldott emlékű Sylvester Lajos szólt 
negyvenezer ember előtt – ahogyan a korabeli sajtóban is olvashatjuk. Áldott legyen az emléke! Akkor még 
törhetetlen harcostársunk, Kónya Ádám is itt volt közöttünk – és a példaadó nevek sorolását tovább folytat-
hatnám…

Boldog emlékezetű Márton Áron püspök sem félt, akinek szavait főtisztelendő Jakubinyi György érsek úr 
idézte. Nem félt, mert Krisztusa és népe iránti hűséggel vállalta, hogy „háborúságot szenvedjen az igazságért”. 
Nem féltek nagy elődeink. Hadd egészítsem ki a sort Makkai Sándor idézésével, – mondom ezt Sánta Im-

rének is, aki előtt le a kalappal tiltakozási akciójáért! Nagy püspökünk azt mondta volt, hogy számára „Erdély 
ügye nem politikai ügy, hanem erkölcsi kérdés”. Számunkra és politikusaink számára is elsősorban erkölcsi 
kérdés, hogy összefogjunk és a magyar igazságot, a demokrácia és az autonómia értékeit együtt képviseljük! 

Testvéreim! Halljuk meg az „Új Kiáltó Szó” elkeseredett szavát a bányavidéki és máramarosi szórványvidék-
ről! Új „kiáltó szó” hangzik felénk, mely szintén arra bátorít bennünket arra, hogy ne féljünk, mert gyermeke-
inkről, jövőnkről van szó. Ez az elkötelezett krisztusi lelkület állítja népünk ügye mellé a mai nagygyűlés ezer 
meg ezer résztvevőjét, erdélyi történelmi egyházaink közösségében, és késztet bennünket megszólalásra, is-
mételt kiállásra a Református Székely Mikó Kollégium, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, 
a nagyváradi premontrei iskola és rendház érdekében, nem kevésbé pedig a Zilahi Református Wesselényi 
Kollégium, a kolozsvár-alsóvárosi kétágú templom parkkertje védelmében, ahova egy otromba állami épüle-
tet akarnak erővel felhúzni…

Hölgyeim és Uraim! Amiképpen ez már előbb elhangzott, az erdélyi magyar történelmi egyházak hu-
szonkét éve szövetségben állnak egymással, és állhatatosan harcolnak jogainkért és javainkért. Néha ellanka-
dunk, néha megtévesztenek bennünket, néha elengedjük egymás kezét, de utóbb mindig egymásra találunk. 
Túl a bukaresti „restitúciós bizottságon”, tudnotok kell, hogy ez több mint két évtizedes történet, hogy amikor 

Együtt Erdélyért!
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még sehol nem volt se törvény, se bizottság, se politikai akarat, Egyházaink egy emberként álltak ki népünk 
ügye mellett. Végigjártuk a Washingtonba, New Yorkba, Brüsszelbe, Strasbourgba, Genfbe, Bukarestbe 
vezető hosszú utakat. Több mint négyezerre rúg azoknak a dokumentumoknak a száma – itt maradtam el 
a számolással –, amit 2002-ig, (az első évtized idején) nyújtottunk be a magyar ingatlanok és az iskolaügy 
témájában. 2002 és 2008 között összesen hét (!) erdélyi küldöttség járt Európa fővárosaiban az egyházi – és 
közéleti – vezetőinkkel az élen. 

Minő cinikus iróniája a hatalomnak, a sorsnak, a történelemnek és a politikának, hogy most az a Kató 

Béla püspökhelyettes a főszervezője ennek a tiltakozó nagygyűlésnek, aki idén, Romániából egyedüliként 
nyerte el az Európai Polgár kitüntetést. Amint ő maga mondotta: „vannak közös ügyeink, melyekben nem 
alkuszunk”. Ilyen most a Székely Mikó Kollégium ügye, és ebben kell most összefognunk. Ha tetszik, jelszó 
gyanánt: „Együtt Erdélyért”, népünk védelmében és érdekében, új egységben, újrateremtve megbomlott 
egységünket az egyházak, a civil szféra és a politikai érdekképviselet között – így kell összefognunk a demok-
rácia, a jogállamiság, a tulajdon joga és szentsége, az egyházi és vallásszabadság, az emberi és kisebbségi 
jogok, az önrendelkezés ügye oldalán! 

Joggal mondják, hogy amíg Romániában korrupció van – mint amilyent az ingatlanügyek hátterében is 
feltételezünk – addig ne is álmodjon Románia a schengeni csatlakozásról! 

A szívekhez fordulunk, Európához fordulunk, Románia kormányához, Románia államelnökéhez fordulunk, 
hogy teljesítse az európai csatlakozáskor vállalt kötelezettségeit az ingatlanok, a tulajdon-visszaszolgál-
tatás terén, a „restitutio in integrum” szellemében. A hazai gazdasági és politikai korrupciónak vessenek már 
véget! Amint Joseph Daul és Wilfried Martens – az Európai Néppárt nevében – szorgalmazták: biztosítsák az 
igazságügy függetlenségét Romániában, Buzăuban és Nagykárolyban, és mindenütt, ahol csorbát szenved 
a jogosság!

Hölgyeim és uraim, kedves Testvéreim! Végére értem beszédemnek, de ne érjen véget ez a tüntetés, hiszen 
semmire sem megyünk, ha ellankadunk! Ha kell, hogyha a helyzet továbbra is megköveteli, találkozzunk Ma-

rosvásárhelyen, találkozzunk Zilahon, találkozzunk Nagyváradon és találkozzunk Kolozsváron. Viszontlá-
tásra! 

Tőkés László 

európai képviselő,

EMNT-elnök

Együtt Erdélyért!
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Szeptember 1. 

● Sepsiszentgyörgy 
„Igazság Napja” – erdélyi tiltakozó nagygyűlés
A Református Székely Mikó Kollégium visszaál-

lamosítása és a restitúciós bizottság tagjainak bör-
tönbüntetése ellen tiltakozott a magyar történelmi 
egyházak, civil szervezetek és politikai pártok hí-
vószavára egybegyűlt többezres tömeg. Az Erdélyi 
Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és az Erdélyi Magyar 
Néppárt Erdély és Partium minden területéről indí-
tott különjáratokat a rendezvényre, ugyanakkor jelen 
volt mindkét szervezet elnöksége is. Tőkés László 
EMNT-elnök beszédében az összefogás fontosságát 
hangsúlyozta: „együtt kell képviselnünk a magyar 
igazságot, a demokrácia és az autonómia értékeit; 
együtt Erdélyért, népünk védelmében és érdekében, 
újrateremtve megbomlott egységünket, az egyházak 
között, a civil szférában és a politikai életben”. 

Szeptember 2.

● Nagybánya
Thorma János jubileumi kiállítása 
Thorma János festőművész nemzetközi vándor-

kiállítását nyitották meg a Nagybánya Művésztelep 
keretében. Tőkés László püspök, európai képviselő 
a vándorkiállítás fővédnökeként vett részt az esemé-
nyen és mondott köszöntő beszédet.

● Felsőbánya
Nagybánya Festőtelep nyitóünnepélye
A felsőbányai római katolikus templomban ünne-

pélyes keretek között nyitotta meg idei, sorrendben 
tizenhetedik alkotótáborát a Nagybánya Művészte-
lep. A templomi ünnepélyt Veres Attila igei elmél-
kedése nyitotta meg, majd Véső Ágoston Munká-
csy-díjas festőművész, a telep művészeti vezetője 
mondott köszöntőt. Igehirdetésében Tőkés László 
egykori alapító püspökként méltatta a művésztelep 
tevékenységét. 

Szeptember  4–6. 

● Brüsszel
Európai parlamenti munkahét
Szeptember  7–8.

● Firenze
EP-Néppárti Tanulmányi Napok
Az  Európai  Néppárt  egyházakkal  és  vallási intéz-

ményekkel  folytatott   párbeszéde munkacsoportjá-
nak  15.  találkozója.

Az Európai Néppárt (ENP) két olasz tagpártjának a 
meghívására az Európai Parlament Néppárti Frakció-
jának Elnöksége Firenzében tartotta kihelyezett bőví-
tett ülését, illetve hagyományos, évenkénti tanulmá-
nyi napjait, melyek akalmával olyan magas rangú eu-
rópai vezetők is előadást tartottak, mint José Manuel 

Barroso, az Európai Bizottság elnöke, Herman van 

Rompuy, az Európai Tanács elnöke és Joseph Daul 
frakcióvezető.  A hozzászólások rendjén Tőkés Lász-

ló erdélyi képviselőnk elismeréssel szólt arról, hogy 

az európai néppárti frakcióban megerősödni látszik 
a keresztény értékek iránt elkötelezett „keresztény-
demokrata szárny”.

Szeptember 9. 

● Budapest 
Wallenberg-Emlékest, Dohány utcai zsinagóga
Raoul Wallenberg svéd diplomata, az „Igaz Ember” 

az idén lenne 100 éves, ebből az alkalomból a svéd és 
a magyar kormány úgy döntött, hogy 2012-t „Raoul 
Wallenberg Emlékévvé” nyilvánítja ezzel is tiszteleg-
ve a zsidókat mentő Wallenberg önfeláldozó maga-
tartása előtt. 

Szeptember 10–13. 
● Strasbourg 

Európai parlamenti munkahét
Szeptember 15.  

● Kolozsvár
EMNT-választmányi ülés
● Nagyvárad
A Kiss-Stúdió rendkívüli előadása
Kulturális délután a Magyar Örökség díjas Kiss 

Stúdió Színház színész-házaspárjával, Kiss-Törék 

Ildikóval és Varga Vilmossal, valamint Márton Er-

zsébettel, a Szigligeti Színház művészével, a bihari 
EMNT szervezésében.

Szeptember 17–19.

● Brüsszel
Európai parlamenti munkahét
Szeptember 20.

● Budapest 
Az Emberi Méltóság Tanácsának sajtóértekezlete
Lomnici Zoltán alkotmányjogász, az Emberi Mél-

tóság Tanácsának elnöke, a Legfelsőbb Bíróság volt 
vezetője sajtóértekezleten jelentette be, hogy petíci-
ót nyújt be az Európai Parlamenthez, a Szlovákiában 

állampolgárságuktól alkotmányellenes módon meg-
fosztott felvidéki magyar polgárok ellenében elköve-
tett súlyos jogsértések ügyében. A felvidéki magyar-
ság európai szószólójaként Tőkés László európai 
képviselő budapesti EP-irodájában látta vendégül az 
uniós eljárás kezdeményezőit, köztük Gubík László 

jogfosztott felvidéki jogászhallgatót. 
Szeptember  21. 

● Sólyomkővár 
Látogatás a Partiumi Keresztény Egyetem gólyatá-

borában
Találkozó és fórum a tanulmányaikat elkezdő hall-

gatókkal
● Nagyvárad 
EMNT–EMNP bővített elnökségi ülés
Szeptember 23. 

●  Gyanta    
Megemlékezés a gyantai tömeggyilkosságról 
Az 1944. szeptember 24-i, gyantai vérengzés negy-
venkilenc áldozatára emlékeztek a Fekete-Körös 
völgyi település református templomában. Igét hir-

Tőkés László szeptemberi eseménynaptára 

Eseménynaptár
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detett Erdélyi Géza felvidéki nyugalmazott reformá-
tus püspök. Megemlékező beszédet mondott Tőkés 

László európai parlamenti képviselő, a Királyhágó-
melléki Református Egyházkerület előző püspöke. A 
megemlékezés színvonalát emelte a gyantai gyere-
kek alkalmi műsora, valamint Meister Éva olthévizi 
születésű, Szolnokon élő színművésznő előadása. A 
hagyományokhoz híven a résztvevők megkoszorúz-
ták a templomkertben, 2004-ben felállított emlék-
művet. Végezetül Györff y István budapesti néprajz-
kutató 1911-ben, a Fekete-Körös menti magyar fal-
vakban készített fényképeiből összeállított kiállítást 
nyitották meg a református művelődési házban.

Szeptember 24. 
● Nagyvárad, EP-Iroda
EP-Fogadónap
PUPA-, PPMC- és PKE-megbeszélés
Szeptember 26.

● Budapest
Találkozás Halzl József elnökkel, a Rákóczi Szövet-

ség vezetőjével
Szeptember 27. 

● Budapest

EP-Fogadónap
Látogatás L. Simon László államtitkárnál
Látogatás Szűcs Lajos Pest-megyei elnöknél
Találkozás George Pataki volt New York-i komány-

zóval
Szeptember 28.

● Nagyvárad, Újvárosi reformátos templom
A PKE tanévnyitó ünnepélye
A nagyvárad-újvárosi református templomban 

tartotta tanévnyitó ünnepélyét a Partiumi Keresztény 
Egyetem. Igét hirdetett Tőkés László előző püspök, 
európai parlamenti képviselő, az egyetem elnöke. 
Ünnepi köszöntőt mondottak: Csűry István, a Ki-
rályhágómelléki Református Egyházkerület püspöke, 
János-Szatmári Szabolcs rektor, Magdó János, Ma-
gyarország kolozsvári főkonzulja, valamint Borsodi 

Csaba, a Magyar Rektori Konferencia elnökének kül-
döttje. 

Szeptember 30. 

● Nagyvárad-Olaszi református templom
Vasárnapi istentisztelet. Keresztelés. Presbitervá-

lasztás

Tőkés László a nagybányai művésztelep vendége volt
2012. szeptember 2-án, vasárnap 

délután ünnepélyes keretek között 
nyitotta meg Felsőbányán idei, sor-
rendben tizenhetedik alkotótábo-
rát a Nagybánya Művésztelep. Az 
eddigiektől eltérően, ez alkalommal 
nem a református, hanem a helybéli 
római katolikus templomban került 
sor az eseményre, az ökuménia szel-
lemében.

Megelőzőleg a művésztelep részt-
vevői közösen tekintették meg Thor-

ma János festőművész nemzetközi 
vándorkiállítását Nagybányán. Ha-
lálának háromnegyed évszázados 
évfordulója esztendejében a jeles 
bányai mester művei Kecskeméten 
át érkeztek a magyar képzőművészet 
egykori „fővárosába”, hogy utóbb 
Stuttgartban, Berlinben, Budapesten 
folytassák útjukat. Tőkés László püs-
pök, európai képviselő a vándorkiál-
lítás fővédnökeként köszöntötte az 
egybegyűlteket.

A felsőbányai templomi ünne-
pélyt Veres Attila igei elmélkedése 
nyitotta meg. Véső Ágoston Mun-
kácsy-díjas festőművész, a telep mű-
vészeti vezetője köszöntő beszédé-
ben visszatekintett az eltelt másfél 
évtizedre, felidézve a nagy múltú 
nagybányai festészet hagyományait 
folytató festészeti tábor megalaku-

lásának idejét. 1996-ban a Millecen-
tenárium, valamint a Magyar Refor-
mátusok Világtalálkozója kínálta az 
alkalmat arra, hogy a Királyhágómel-
léki Református Egyházkerület kez-
deményezésére és támogatásával ez 
a rangos partiumi művészeti intéz-
mény létrejöjjön.

Igehirdetésében Tőkés László 
európai képviselő egykori alapító 
püspökként méltatta a művésztelep 
tevékenységét, hangsúlyos módon 
térve ki a résztvevő művészek szol-
gálatának nemzeti vonatkozásaira, 
valamint a művészet „szakrális di-

menziójára”. „Az igaz művészet út 
az Istenhez” – idézte Véső Ágoston 
találó megfogalmazását.

A katolikus ifj úság alkalmi műso-
rát és Lakatos Tibor helybéli refor-
mátus lelkipásztor záróimádságát 
követően a gyülekezet és a művészek 
a magyar házba vonultak át, ahol a 
nemrégen elhalálozott Madarász 

Gyula debreceni és Ütő Erzsébet 
máramarosszigeti festőművészek 
emlékkiállítását nyitották meg. Véső 
Ágoston meghatódottsággal méltat-
ta a művésztelep két „törzstagjának” 
emberi és művészi érdemeit.

A megnyitó rendezvényeket meg-
tisztelte jelenlétével Magdó János 
újan kinevezett kolozsvári főkonzul. 

A telep résztvevői között üdvözöl-
hettük – többek között – Szakács 

Imre festőművészt, a Szentendrei 
Régi Művésztelep vezetőjét, aki jú-
lius folyamán a Partiumi Keresztény 
Egyetem képzőművészeti karának 
hallgatóit látta vendégül szentend-
rei ifj úsági alkotótáboruk keretében.

Nagyvárad, 2012. szeptember 3.

Eseménynaptár
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Viviane Reding válasza Tőkés Lászlónak a Református
Székely Mikó Kollégium visszaállamosítása kapcsán

Mint ismeretes, 2012. június 10-
én Tőkés László EP-képviselő levél-
ben kereste meg Viviane Redinget, 
az Európai Bizottság alapjogi bizto-
sát a Székely Mikó Kollégium bot-
rányos visszaállamosítása és a resti-
túciós bizottság szabadságvesztésre 
ítélt tagjainak az ügyében. Levelé-
ben ugyanakkor felhívta a fi gyelmet 
arra, hogy miközben erdélyi magyar 
történelmi egyházaink a kommuniz-
mus idején jogtalanul elorzott tulaj-
donaikért küzdenek, addig az orto-
dox egyház privilegizált helyzetben 
van. Képviselőnk azt kérte Reding 
asszonytól, hogy kövesse nyomon a 
romániai a restitúciós folyamat aka-
dályozásából fakadó igazságtalan-
ságokat és kiemelten a Mikó-ügyet, 

továbbá, hogy gyakorlati intézke-
déseket keresve vegye védelmébe a 
romániai magyarokhoz és a kisebb-
ségi egyházakhoz tartozó polgárok 
jogait.

Viviane Reding, az Európai Bizott-
ság alapjogi biztosa 2012. augusz-
tus 23-án jegyzett válaszlevelében 
arról biztosítja erdélyi képviselőn-
ket, hogy – habár az Európai Bizott-
ságnak nincs a kisebbségvédelemre 
vonatkozó jogköre – a kisebbségek-
hez tartozó személyek jogainak vé-
delme egyike az unió értékeinek. Az 
Alapjogi Charta 21. szakasza tiltja 
az etnikai, nyelvi vagy kisebbségi 
közösséghez való tartozás alapján 
történő hátrányos megkülönböz-
tetést, az Európai Bizottság pedig 

elkötelezett abban, hogy a tagálla-
mok ezt tartsák be az uniós jog al-
kalmazásának során.

Az elkobzott ingatlanok vissza-
szolgáltatásának ügye tagállami jog-
kör, mivel az EU működéséről szóló 
szerződés 345. szakasza kimondja: a 
szerződés nem sértheti a tagállamok 
azon jogkörét, hogy önállóan dönt-
senek a tulajdonhoz fűződő jogok-
ról. A tagállamoknak ugyanakkor 
minden lehetséges jogi eszközt fel 
kell használniuk ahhoz, hogy a te-
rületükön élő nemzeti kisebbségek 
jogait biztosítsák belső alkotmányos 
rendjük és a nemzetközi felelősség-
vállalásaiknak megfelelően, beleért-
ve az Európa Tanács ide vonatkozó 
dokumentumait is.

A biztos továbbá kifejti: az Euró-
pai Bizottság tudatában van annak, 
hogy Romániának folytatnia kell az 
igazságügyi reformot. A 2006. de-
cember 13-án elfogadott együttmű-
ködési és ellenőrzési mechanizmus 
alapján a Bizottság 2012. július 18-án 
fogadta el jelentését, amely komoly 
kételyeket tartalmaz az igazságszol-
gáltatás függetlenségére és a jogál-
lam érvényesülésére vonatkozóan. 
Az Európai Bizottság még ebben az 
évben egy új jelentést fog összeállí-
tani, amelyben megvizsgálja, hogy 
az általa jegyzett hiányosságokat 
kiküszöbölték-e vagy sem.

Brüsszel, 2012. szeptember 5.

Egyházak szerepvállalása a gazdasági válság kezelésében
2012. szeptember 6–7-én, az Eu-

rópai Néppárt (ENP) két olasz tag-
pártjának a meghívására az Európai 
Parlament Néppárti Frakciójának 
Elnöksége Firenzében tartotta ki-
helyezett bővített ülését, illetve 
hagyományos, évenkénti tanulmá-
nyi napjait. A tanácskozás második 
napján, szeptember 7-én, pénteken 
José Manuel Barroso, az Európai 
Bizottság elnöke, valamint Herman 

van Rompuy, az Európai Tanács el-
nöke is jelen voltak és előadást tar-
tottak az „európai projekt válságá-
ról”, illetve „a szociális piacgazdaság 
védelméről”.

A gazdasági válságról szóló pa-
nelt Joseph Daul frakcióvezető nyi-
totta meg, azt hangsúlyozván, hogy 
„a problémát nem Európa okozza, 
hanem – éppen ellenkezőleg –, Eu-
rópa a választ jelenti a súlyos válság-
ra”.

Barroso elnök alapozó előadá-
sában rámutatott, hogy a kezdeti 
pénzügyi válság a továbbiakban 
gazdasági, szociális, politikai, sőt bi-
zalmi válsággá szélesedett ki, mely-
re – a demokrácia viszonyai között 
– „politikai választ” kell közös erő-
vel találnunk. Ebben az értelemben 
szólva, valóban „több Európára” 

(„more Europe”) van szükség, ami 
egyben „jobb Európát” („better 
Europe”) is jelent, melynek megva-
lósítása révén az Unió és tagorszá-
gai megerősödve kerülhetnek ki a 
sokrétű válságból. Beszédében a 
Bizottság elnöke síkraszállt az euró-
pai és nemzeti demokrácia alapvető 
értékei, a szabadság, a jogállamiság 
és az emberi jogok, továbbá Európa 
egységének megőrzése és a szociá-
lis piacgazdaság fenntartása mellett. 
A rövid- és hosszútávú válságkeze-
lés sikeréhez az Európai Néppárt „a 
szolidaritás és a felelősségvállalás 

szintézisének a megteremtésével” 

Válasz Európától
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járulhat hozzá – jelentette ki az el-
nök. Kérdésre válaszolva, hozzátet-
te: „A válság kezelésére nem elég-
ségesek – az egyes tagországokban 
alkalmazott – belpolitikai eszközök, 
hanem európai eszközökre van 
szükség”.

A tanulmányi napokhoz szorosan 
kapcsolódott a Néppárti Frakció – 
szintén hagyományossá vált – sor-
rendben immár 15. konferenciája 

az Egyházakkal és vallási  intézmé-
nyekkel folytatott párbeszéd (Dia-
logue with Churches and Religious 
Institutions) keretében. Emlékeze-
tes, hogy a megelőző intézményes 
néppárti–egyházi párbeszéd hely-
színéül, tavaly novemberben Esz-

tergom szolgált.
Az európai gazdasági válság 

és annak következményei című 
tanácskozást pénteken délután Jan 

Olbrycht lengyel EP-képviselő, az 
ENP-frakció kultúrák közötti párbe-
szédért és vallási ügyekért felelős 
alelnöke nyitotta meg. Joseph Daul 
frakcióvezető üzenetét is tolmá-
csolva, azt hangsúlyozta, hogy: „a 
Néppárt az egyetlen olyan európai 
parlamenti politikai csoport, mely 
– a keresztény-demokrácia révén – 
közvetlenül kapcsolódik a keresz-

tény értékekhez, amelyek egyben 
egyetemes értékek”.

A vendéglátók nevében Mario 

Mauro és Giuseppe Gargani olasz 
néppárti delegációvezetők szóltak 
az egybegyűltekhez. Az előbbi az 
egyházak politikai és szociális meg-
oldásokhoz való hozzájárulását mél-
tatta, az utóbbi pedig „a politikusok 
keresztény inspirációjának” a fon-
tosságáról szólt. A fi renzei érsekség 
képviseletében Claudio Maniago 

vikárius üdvözölte a résztvevőket.
A párbeszéd első ülésszakának 

előadói között szerepeltek: Othmar 

Karas osztrák képviselő, EP-alelnök, 
Gino Battaghia, az Olasz Római 
Katolikus Püspökkari Konferencia 
ökumenikus igazgatója, Aimilianos 

Bogiannou európai ortodox egy-
házi képviselő, Joseph Levi fi renzei 
főrabbi, Rüdiger Noll, az Európai 
Egyházak Konferenciájának (CEC) 
vezető képviselője, valamint Katha-

rina von Schnurbein, az EB politikai 
tanácsadója. A tanácskozás közpon-
ti témáját a Lisszaboni Szerződés 

európai–vallási párbeszédre vonat-
kozó 17. cikkelyének a gyakorlatba 
ültetése képezte.

Az előadók közül többen is elis-
meréssel szóltak arról, hogy a ne-
vezetes 17. cikkely jelentéstévője 
Tőkés László európai alelnök volt. 
Tudnivaló, hogy az Európai Parla-
ment Elnöksége az egyházi párbe-
széd intézményesítésére vonatkozó 
határozatát idén januárban fogadta 
el. Az EP Bürójában az egyházi ügyek 
jelenlegi felelőse Surján László alel-
nök, aki a délutáni tanácskozás záró-
beszédét tartotta.

A hozzászólások rendjén erdélyi 
képviselőnk elismeréssel szólt arról, 
hogy az európai néppárti frakcióban 
megerősödni látszik a keresztény 
értékek iránt elkötelezett „keresz-

tény-demokrata szárny”. Az euró-
pai–egyházi párbeszéd gyakorlatba 
ültetéséről szóló zárójelentéséről 
szólva, elégtétellel hangsúlyozta, 
hogy – pártállásuktól függetlenül 
– az EP elnökségének valamennyi 
tagja egyhangúlag szavazta meg/
fogadta el az erre vonatkozó hatá-
rozatot.

A párbeszéd természetét illető-
en erdélyi képviselőnk egykori elő-
terjesztésének azt a pontját idézte, 
mely szerint a párbeszédnek kon-

krét politikai témákra kell irányul-
nia. Ebben az értelemben nyújtott 
tájékoztatást a szeptember 1-jei, 
sepsiszentgyörgyi tüntetésről a 
visszaállamosított Székely Mikó 

Református Kollégium ügyében, 
mely egységes módon maga mellé 
állította az erdélyi római katolikus, 
református, evangélikus és unitá-
rius egyházakat. Romániai magyar 
egyházaink egymás iránti testvéri 

szolidaritással fordultak szembe a 
posztkommunista visszarendeződés 

útján járó Victor Ponta-kormánnyal, 
és szálltak síkra a kommunizmus 
idején jogtalanul elkobzott egyházi 
tulajdon visszaszolgáltatása mellett.

Tőkés László ennek kapcsán 
egyházi párbeszédet és együttmű-
ködést szorgalmazott annak érde-
kében, hogy a görögországi mace-

dónok, a szerbiai vlahok, valamint a 
romániai csángómagyarok szaba-
don használhassák anyanyelvüket 
templomaikban, illetve istentiszte-
leteiken.

Az egyházi–politikai párbeszéd 
másnap, szeptember 8-án, szomba-
ton a hírneves Santa Croce Bazilika 

refektóriumában folytatódott.
Carlo Casini levezető elnök, az 

EP Alkotmányjogi Bizottságának ve-
zetője elsőként Mario Mauro olasz 
néppárti delegációelnöknek adta 
meg a szót, aki XVI. Benedek pápa 
Caritas in Veritate enciklikáját idéz-
ve, az etika és politika keresztény-
demokrata felfogás szerinti össze-
függéseiről értekezett.

Othmar Karas képviselő előadá-
sában radikális, strukturális gazdasá-
gi változások szükségességét hang-
súlyozta az Európai Unióban.

Anna Zaborska szlovákiai dele-
gációvezető a gazdasági válsággal 
együtt – és részben annak következ-
ményeként – a helyzetet súlyosbító 
európai spirituális válságról szólt.

Az ezzel együtt járó „antropo-
lógiai válságra” mutatott rá Carlos 

Simon Vasquez, a Szentszék csa-
ládügyi szakértője az európai de-
mográfi ai helyzet vonatkozásában, 
határozottan kiállva a házasság – 
mint egy férfi  és egy nő kapcsolatán 
alapuló – közössége mellett.

Válságban
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Hölvényi György egyházügyi 
államtitkár a mélyreható magyar-
országi szociális, munkaügyi refor-
mokról, továbbá a hátrányos hely-
zetű emberek – köztük a cigányok 
– „szociális befogadásának” (social 
inclusion) a konkrét programjairól 
nyújtott tájékoztatást.

A muzulmánok képviseletében 
Izzedin Elzir olaszországi egyesületi 
vezető különösképpen az Európába 
bevándorló hitsorsosainak a súlyos 
problémáival foglalkozott.

Pjotr Mazurkiewicz atya, az EU 
Püspökkari Konferenciája Bizottsá-
gának (COMECE) főtitkára előadásá-
ban a különböző neműek természe-
tes kapcsolatán alapuló házasságot 
vette védelmébe, a háromgyerme-
kes családmodell mellett érvelve 
az Európában előállott demográfi ai 
válság leküzdése érdekében.

A konferencia vitáját megnyitó 
beszédében Tőkés László, vallási 
ügyekben illetékes volt EP-alelnök 
az 1989-es temesvári felkelés 

emlékét idézte fel, melynek hátteré-
ben – egyebek mellett – szintén egy 

súlyos gazdasági válság húzódott 
meg. De nem csupán a Ceauşescu-

rezsim tartotta éhen, sötétségben 
és hidegben országa népét, hanem 
az egész kelet-közép-európai térség 
társadalmait hasonló válság sújtot-
ta, melyből a ’89-es rendszerváltoz-
tató mozgalmak mutattak kiutat 
– mondotta. Othmar Karas vélemé-
nyét osztva, erdélyi képviselőnk a 
jelen helyzetben is gyökeres, struk-
turális gazdasági, gazdaságpolitikai 
átalakulásokat sürgetett az EU-ban. 
Ez kiváltképpen létkérdésnek számít 
a volt szovjet tábor országai számá-
ra, amelyekben a kommunizmus-

ból örökölt súlyos gazdasági örök-
séget a jelenlegi európai válság 

következményei tetézik – mutatott 
rá képviselőnk.

A párbeszédben álló egyházakra 

helyezve a hangsúlyt, Tőkés László a 
szükséget látó, szenvedő emberek-
kel sorsközösséget vállaló egyházak 
hite általi „inspiráció” fontosságát 
emelte ki a politikusok felfogásá-
ban, a gazdasági és a szociális po-
litikában. A megszorító intézkedé-

sek nem elégségesek, többre van 
szükség: a szeretet, a szolidaritás, 
a humanizmus „politikájára”. Az 
egyházak erkölcsi kötelessége és 
mindenkori hivatása erre – is – fel-
hívni a puszta statisztikákban és tár-
gyias gazdasági, pénzügyi megoldá-
sokban gondolkozó, nem egyszer 
a nélkülöző emberek mindennapi 
gondjaitól, bajaitól is elidegenedett 
politikusok, illetve politikai intézmé-
nyek fi gyelmét – mondotta erdélyi 
képviselőnk, aki mindezek kapcsán 
az erdélyi – magyar – egyházak 

közösségi szolgálatára, valamint 
a sokrétű válságot többszörösen 
megszenvedő, többségi diszkrimi-
nációnak alávetett nemzeti kisebb-

ségek sajátos gondjaira is kitért.
Szolidaritás és felelősség – a 

néppárti tanulmányi napok, vala-
mint az egyházi–politikai párbeszéd 
központi üzenete tömören és lé-
nyegretörően ezzel a két szóval fog-
lalható össze.

Firenze – Nagyvárad,
2012. szeptember 9.

A Székely Mikó Kollégium ügye az EP-ben
Tőkés László európai parla-

menti képviselő első ízben 2011 
januárjában lépett fel az Európai 
Unióban a sepsiszentgyörgyi Re-

formátus Székely Mikó Kollégi-

um ügyében, amikor is levélben 
kereste meg Viviane Reding jog-
ügyi biztost a magyar egyházi in-
gatlanok visszaszolgáltatása terén 
mutatkozó anomáliák tárgyában.

Ugyanez ismétlődött meg idén 
júniusban, amikor is erdélyi képvi-
selőnk a református kollégium – 
folyamatban lévő – visszaállamo-
sítása, illetve a többségi román 

ortodox egyház elvtelen favorizá-
lása ellenében emelte fel szavát az 
Európai Bizottságnál.

Képviselőnk legutóbb az Eu-

rópai Néppárt EP-frakciójának 
kihelyezett, firenzei ülésén, szep-
tember 7-én szólalt fel a kommu-
nizmus idején jogtalanul elkob-
zott egyházi tulajdonok ügyében. 
Olaszországi néppárti konferenci-
ájuk alkalmával a politikum és az 
egyházak cselekvő szolidaritása 
szerepelt a napirenden. Az egyik 
előadó, Rüdiger Noll, az Európai 

Egyházak Konferenciájának (CEC) 
vezető képviselője ekkor tájékoz-
tatta őt az általa vezetett Egyház 
és Társadalom elnevezésű bizott-
ság azon folyamodványairól, me-
lyeket – a keresztény szolidaritás 
szellemében – Mona Maria Piv-

niceru igazságügy-miniszterhez, 
valamint Victor Ponta miniszter-
elnökhöz intéztek, a Székely Mikó 
erőltetett visszaállamosítása kér-
désében.

Az EP mai, strasbourgi mun-
kanapján Tőkés László napirend 
előtti felszólalásában vetette fel 
ismét a botrányossá dagadó szé-
kelyföldi iskolaügyet. A szeptem-
ber elsejei, sepsiszentgyörgyi 
tiltakozó nagygyűléssel a kassai 
„alkotmánymenetet” állította 
párhuzamba, az erdélyi és a felvi-
déki magyarság elleni román és 
szlovák többségi kormánypolitika 
állandó megfigyelés alá helye-

zését kérve a Parlamenttől és a 
Bizottságtól.

Tudnivaló, hogy az Európai 
Unió intézményei, köztük is az 
utóbb létrehozott Külügyi Szol-

gálat kiemelt figyelmet szentel az 
EU-n kívüli, ún. harmadik orszá-
gokban elkövetett emberi és ki-
sebbségi jogok elleni jogsértések-
nek. Elfogadhatatlan, hogy ezzel 
szemben az EU egyes tagországai 
– miként Románia és Szlovákia is 
– következmények nélkül folytat-
hatják jogsértő és kisebbségelle-
nes politikájukat.

Felszólalásában Winkler Gyula 
RMDSZ-képviselő méltán utasítot-
ta vissza azt a gyakorlatot, hogy az 
Európai Bizottság rendre a tagál-
lamok hatáskörébe utalja vissza a 
kisebbségi vonatkozású ügyeket.

Tabajdi Csaba szocialista kép-
viselő Magyarország-ellenes ki-
rohanását követően Corneliu 

Vadim Tudor nagyromániás kép-
viselő „a nemzetközi és a hazai 
maffia” bűneként leplezte le a fel-
sőcsertési ciános bányakitermelés 
beindításának minapi engedélye-
zését.

Az egyperces felszólalások 
rendjén Gál Kinga néppárti kép-
viselőnő szintén a Mikó Kollégium 
ügyével foglalkozott, rámutatva 
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arra a veszélyre, hogy ez a kirívó 
eset súlyos precedenst jelenthet 
a Románia által vállalt tulajdon-
visszaszolgáltatás eltérítése tekin-
tetében. Éppen ezért az Európai 
Bizottság nagyobb odafigyelése 
várható el ebben és a hasonló 
ügyekben – zárta beszédét az er-
délyi származású kisebbségpoliti-
kai szakember.

A felszólalások között magyar 
szempontból is különleges figyel-
met érdemel az, melyet Romeva 

i Rueda képviselő az autonóm 
önállóságát kivívott Katalónia 
nemzeti ünnepe alkalmából tar-
tott, a katalánok európaisága ösz-
szefüggésében. 

Strasbourg,
2012. szeptember 10.

F E L S Z Ó L A L Á S

Ugyanazon a napon, szeptember 1-jén a szlovákiai Kassán, vala-
mint a romániai Sepsiszentgyörgyön is közösségi jogaik védelmé-
ben szerveztek tüntetést a kisebbségi magyarok. Bratislava szlovák 
állampolgárságuktól, Bukarest pedig magyar egyházi iskolájuktól 
akarja törvényellenes, diszkriminatív módon megfosztani őket.

Az Európa Tanácsba, majd az Európai Unióba való felvételük alkal-
mával mind Szlovákia, mind Románia kötelezettséget vállalt az em-
beri és kisebbségi jogok tiszteletben tartására nézve. Ennek ellenére, 
ezen posztkommunista országok nacionalista kormányai mind a mai 
napig saját önkéntes vállalásaikat sem hajlandók teljesíteni.

Kérem a Bizottságot és a Parlamentet, Martin Schulz elnök urat és 
Viviane Reding ez ügyben illetékes alelnök asszonyt, hogy kezdemé-
nyezzék Románia és Szlovákia monitorizálásának elindítását durván 
magyarellenes politikájuk ügyében, valamint a fennálló sérelmek mi-
hamarabbi orvoslását.

Strasbourg, 2012. szeptember 10.
Tőkés László

EP-képviselő

Véget kell vetni az ezideig zajló „politikai szappanoperának”

Az Európai Néppárt kezdemé-
nyezésére az Európai Parlament plé-
numán megrendezett, a mai vitához 
hozzászólva, a következő írásbeli 

nyilatkozatot nyújtottam be, a ro-
mániai politikai helyzet tárgyában: 
„Csak üdvözölni lehet, hogy az EP 
helyt adott a mai vitának – hiszen 
Romániában maga a demokrácia, 
a jogállamiság került veszélybe az 
utóbbi hónapokban.

Mi, erdélyi magyarok azért is tart-
juk fontosnak az EU, a Parlament 
odafi gyelését, mert a – jelenlegi – 
posztkommunista román kormány 
csúcsot döntött magyarellenes-

ségből, sorozatos támadásokat 
intézve kisebbségi intézményeink 
ellen. 

Ellenséges támadássoroza-
ta a Marosvásárhelyi Orvosi és 

Gyógyszerészeti Egyetem magyar 
fakultása elleni fellépésével kezdő-
dött, mellyel kapcsolatban méltán 
jelentette ki Traian Băsescu állam-
elnök, hogy: »egy kisebbségnek 
alapvető joga anyanyelvén tanulnia, 
egy olyan egyetemen, amelynek 
kötelessége biztosítani a kisebbsé-
gek anyanyelvű oktatását«. A sor – 
egyebek mellett – a kommunizmus 
idején elkobzott, majd a restitúció 
révén jogos tulajdonosának, a ma-
gyar református egyháznak vissza-
szolgáltatott Református Székely 

Mikó Kollégium önkényes visszaál-
lamosítási kísérletével folytatódott.  

Mindezek ellenére, végtére is 
elégtétellel állapíthatjuk meg, hogy 
»így vagy úgy, de a román intézmé-
nyek ellenállnak a politikai nyomás-
nak, és sikerült hűnek maradniuk 

küldetésükhöz, ha az Alkotmánybí-
róságról, a Főügyészségről vagy a 
Korrupcióellenes Ügyészségről be-
szélünk« (Traian Băsescu).

A Ponta–Antonescu kormány-

zat azért is vezényelt bosszúhadjá-
ratot ellenünk, mivel a magyarság 
nem volt hajlandó támogatni jog- és 
alkotmányellenes politikáját, neve-
zetesen Traian Băsescu államelnök 
puccsszerű leváltását.

Befejezésképpen arra kérem a 
Parlamentet és a Bizottságot, hogy 
továbbra is kövessék fi gyelemmel a 
romániai helyzetet, illetve a kisebb-
ségi magyarság sorsának alakulá-
sát”.

A Románia politikai helyzetéről 
szóló vitában teljes szolidaritásról ta-
núságot tévő román és magyar nép-
párti politikusokkal éles ellentétben 
Tabajdi Csaba és Göncz Kinga ma-
gyar szocialistákról ugyanez távolról 
sem mondható el, hiszen ők – szoká-
sukhoz híven – újabb Magyarország-
ellenes kirohanásokra használták fel 
a Parlament európai nyilvánosságát. 
Fájdalmas, hogy hazánk volt külügy-
minisztere ez alkalommal is a „kecs-
kére bízott káposzta” közmondásos 
szellemében rombolta nemzetpo-
litikánk külpolitikai hitelét. Hason-
lóképpen érthetetlen, hogy jónevű 
magyar kisebbségpolitikusunk mi-
képpen akarja megalkotni az MSZP 
„új nemzetpolitikai koncepcióját”, 

Politikai szappanopera
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miközben pártos egyoldalúsággal, 
sorozatos módon nemzeti érdeke-
ink kárára nyilatkozik meg.

A román pártpolitika viszonyla-
tában hasonló értetlenséggel lehe-
tünk tanúi annak a „természetelle-
nes szövetségnek”, amely – a poli-
tikai opportunizmus szellemében 
– a nemzeti liberálisok (PNL) és a 
kommunista utódpárt (PSD) között 
alakult ki. Crin Antonescu liberális 
pártelnök Victor Ponta szocialista 
miniszterelnökhöz való, elvetlen le-
csatlakozása láttán minden bizony-
nyal forognak a sírjukban a nagy 
múltú román liberalizmus azon 
egykori vezetői, akiket annakidején 
a bolsevik kommunisták üldöztek és 
börtönbe zártak. Summa summa-
rum: a parlamenti vitában is fonákul 

hatott, hogy a Nemzeti Liberális 

Párt, puszta pártszövetsége és meg-
szólaló képviselői által is, miképpen 
kölcsönöz politikai legitimációt a 
Victor Ponta és a Securitate-kolla-
boráns hírében álló Dan Voiculescu 
neveivel fémjelzett posztkommu-
nista restaurációnak. 

Mindent egybevetve, az európai 
parlamenti vita ellentmondásoktól 
sem mentes, mindazonáltal domi-
náns végkövetkeztetéseképpen – 
Románia lojális állampolgáraiként, 
valamint erdélyi magyar nemzeti 
közösségünk elkötelezett tagjai-
ként – csak egyetérthetünk az Eu-

rópai Bizottság azon álláspontjá-

val, melynek a plenárison számos 
felszólaló és maga Viviane Reding 
alelnökasszony adott hangot, hogy: 

amennyiben nem akar a „banán-
köztársaságok” sorába süllyedni, és 
ténylegesen hajlandó véget vetni 
az ezideig zajló „politikai szappan-
operának”, valamint „a többség 
zsarnokságán” (am. „tirania majo-
ritatii” – Cristian Preda) alapuló 
„parlamenti államcsínynek” (Viviane 
Reding) – akkor Romániának vissza 
kell térnie az „európai útra”, mara-
déktalanul tiszteletben tartva az EU 

alapvető értékeit: a demokráciát, a 
jogállamiságot, az igazságszolgálta-
tás függetlenségét, az emberi és a 
kisebbségi jogokat.

Strasbourg, 2012. szeptember 12.
 

Tőkés László

európai parlamenti képviselő

Éles hangvételű felszólalások 
tarkította vitanapon foglalkozott 
tegnap délután (2012. szeptember 
12-én – szerk. megj.) az Európai 

Parlament a romániai jogállamiság 
helyzetével. A vitanapot – amelyen 
a felszólalók álláspontját párthova-
tartozásuk határozta meg – az el-
múlt hónapokban a Traian Băsescu 

államfő leváltására rendezett nép-
szavazás kapcsán kialakult politikai 
csatározás nyomán tartották meg.

Az ülésen először Viviane Reding 

európai uniós igazságügyi biztos, 
az Európai Bizottság (EB) alelnöke 
szólalt fel, kijelentve: Romániában 
a kormány az elmúlt hónapokban 
megkérdőjelezte a törvények ural-
mát és az igazságszolgáltatás füg-
getlenségét, amelyek az EU alapvető 
értékei.Az alkotmányos gyakorlattal 
szembemenve fogadtak el törvé-
nyeket és sürgősségi rendeleteket, 
a bírókat megpróbálták megfélemlí-
teni, ez pedig elfogadhatatlan, füg-
getlenül attól, melyik oldalról jön. 
Ezért – mondta – a bizottság gyor-
san reagált. Románia vállalta, hogy 
tiszteletben tartja a jogállamot. Né-
hány vállalását teljesítette, ám a re-
ferendum nem jelentette a politikai 
csata végét, ismét nyomást gyako-
roltak a bírákra, hogy befolyásolják a 
népszavazás kimenetelét.

A referendum eredményének 
elfogadása annak a jele, hogy vé-
get érhetnek a politikai csatáro-

zások – mondta Reding. A helyzet 
ugyanakkor még mindig képlékeny 
– vélte. Leszögezte: nem minden 
vállalást teljesítettek, így az EB szo-
ros fi gyelemmel követi a romániai 
fejleményeket. Közölte: a napokban 
tárgyalnak Băsescuval, Victor Ponta 

kormányfővel és Mona Pivniceru 

igazságügy-miniszterrel, majd év 
végén újabb jelentés készül arról, 
mennyire tartják tiszteletben a tör-
vények uralmát.

A vita során Manfred Weber 
német néppárti képviselő kemény 
hangon bírálta a Ponta-kormány ál-
tala visszaélésnek nevezett lépéseit, 
Ioan-Mircea Paşcu román szocialis-
ta EP-honatya ugyanakkor úgy vélte, 
az alkotmánybíróság politikai sze-
replővé vált, és beleszólt a politikai 
eseményekbe. Hannes Swoboda, 
a szocialisták EP-frakcióvezetője Bă-
sescu államfőt bírálta, és emlékezte-
tett: a népszavazáson 7,4 millióan a 
leváltására voksoltak. Őt viszont arra 
emlékeztették, hogy ez kevesebb, 
mint a névjegyzékben szereplő ösz-
szes polgár 50 százaléka.

Graham Watson, a liberálisok 
és demokraták képviselője szerint a 
demokratikus parlamenti többség 
megpróbálta elmozdítani a vissza-
éléseiről ismert államfőt, és emlé-
keztetett Emil Constantinescu volt 
államfő aznapi, Martin Schulz EP-el-
nöknek címzett levelére, amelyben 
illegitimnek nevezte Băsescu ha-

talmát. Bírálta a bizottságot, amiért 
megkövetelte a referendumon az 50 
százalék plusz egy fős érvényességi 
küszöböt. Cristian Preda PDL-s EP-
honatya a többség zsarnokságáról 
beszélt – szerinte a kormány a gaz-
dasági válságot politikai válsággal 
bővítette, amikor csupán három nap 
alatt leváltotta a házelnököket és az 
ombudsmant.

A PSD-s Cătălin Ivan szintén az 
érvényességi küszöböt rótta fel, va-
lamint azt, hogy Reding parlamenti 
puccsnak nevezte a felfüggesztési 
akciót, azzal vádolva őt, hogy Băses-
cunak kampányol, és megsértette 
Románia szuverenitását. A PNL-s 
Norica Nicolai szintén Redinget 
bírálta, mondván: a kormány nem 
sértett alkotmányt, és ő is úgy vél-
te, hogy a biztos politikai alapon 
állt ki Băsescu mellett. Göncz Kinga 

MSZP-s képviselő szintén José Ma-

nuel Barrosót és Redinget bírálta, 
mondván: bár a román kormányfőt 
elmarasztalták, a magyar kormányt 
nem, amikor az – szerinte – korlátoz-
ta az alkotmánybíróság jogkörét, és 
átalakította a választási törvényt.

Viviane Reding végezetül olyan 
mechanizmus kidolgozására tett 
javaslatot, amely az összes uniós 
tagállam igazságügyi rendszerének 
monitorozását lehetővé tenné.

A nap folyamán egyébként ko-
rábban, a délelőtti órákban José 
Manuel Barroso, az Európai Bizott-

Vita a jogállamról: a romániai helyzetről tárgyaltak az EP-ben

„A többség zsarnoksága”
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Peticióval az állampolgárságuktól
megfosztott felvidéki magyarokért

2012. szeptember 20-án Lomnici 

Zoltán alkotmányjogász, az Emberi 
Méltóság Tanácsának (EMT) elnöke, 
a Legfelsőbb Bíróság volt vezető-
je sajtóértekezleten jelentette be, 
hogy petíciót nyújt be az Európai 
Parlamenthez, a Szlovákiában ál-
lampolgárságuktól alkotmányelle-
nes módon megfosztott felvidéki 
magyar polgárok ellenében elkö-
vetett súlyos jogsértések ügyében. 
A kárvallottak képviseletében Gu-

bík László jogfosztott joghallgató 
vett részt a tájékoztatón, aki szintén 
egyik aláírója a petíciós beadvány-
nak. A felvidéki magyarság európai 
szószólójaként Tőkés László euró-
pai képviselő budapesti EP-irodájá-
ban látta vendégül az uniós eljárás 
kezdeményezőit.

Nemes Csaba, a budapesti EP-iro-
da vezetője elsőként Lomnici Zoltán 
EMT-elnöknek adta meg a szót, aki a 
felvidéki jogfosztottak tarthatatlan 
helyzetének tényadatolt bemuta-
tását követően az általa megfogal-

mazott petíció tartalmát ismertette. 
Az állampolgárságától megfosztott 
hét felvidéki magyar esete annál is 
súlyosabb, mivel őket egy szövet-
séges – uniós – ország állampolgár-
ságának felvétele miatt érte súlyos 
diszkrimináció – hangsúlyozta az 
EMT elnöke. Előterjesztése befeje-
zéseképpen annak a reményének 
adott kifejezést, hogy a tűrhetetlen 
helyzet orvoslásának elmaradása 
esetén az Európai Bizottság Szlová-
kiával szemben kötelezettségsze-

gési eljárást fog kezdeményezni a 
Strasbourgi Bíróságnál.

Gubík László saját magának és 
azoknak a sorstársainak a „törvé-
nyen kívüli” helyzetéről szólt, akiket 
a szlovák hatóságok – alkotmányel-
lenes módon – egyik napról a má-
sikra megfosztottak állampolgársá-
guktól, s azóta nap mint nap emberi 

méltóságukat sértő zaklatások-

nak vannak kitéve. „A biztos rossz 
állapota is jobb a teljes létbizonyta-
lanságnál” – jelentette ki a magyar 

állampolgárságot elsőként felvevő 
jogászhallgató. Ezután a szeptember 
1-jei kassai alkotmánymenetről 
számolt be, melyet – a megfélem-
lítésnek ellenállva – a felvidéki ma-
gyarok rendeztek a szlovák Alkot-
mány napja alkalmából.

Tőkés László európai képviselő 
felidézte, hogy szeptember 1-jén, 
Sepsiszentgyörgyön és Kassán 
az erdélyi és a felvidéki magyarok 
ugyanazon a napon tüntettek állam-
polgári, illetve emberi és kisebbségi 
jogaik védelmében. Mindkét eset-
ben a nacionál-kommunizmus ide-
jéből örökölt megfélemlítettséggel 
szálltak szembe. A romániai és szlo-
vákiai magyarok ellenében elköve-
tett jogtalanságokat és atrocitáso-
kat felidézve, erdélyi képviselőnk 
az általa vezetett Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács azon – legutóbbi 
– határozatáról nyújtott tájékozta-
tást, mely a Kárpát-medencében el-
harapódzott magyarellenességgel 

szemben egy egységes magyarság-

védelmi stratégiát és akciótervet 

kíván szembehelyezni. Az EMT által 
kezdeményezett petíció tulajdon-
képpen ennek a közös fellépésnek 
képezi a részét – mondotta képvise-
lőnk –, mint ahogyan hasonló eljárás 
beindítását kezdeményezik a Refor-

mátus Székely Mikó Kollégium, 
illetve az erdélyi egyházi és magyar 
közösségi tulajdonok ügyében is.

A sajtóértekezlet végeztével Lom-
nici Zoltán jelképes módon átnyúj-
totta Tőkés Lászlónak a felvidéki pe-
tíciót, azzal a kéréssel, hogy szemé-
lyes formában adja át Martin Schulz 

európai parlamenti elnöknek.

Budapest, 2012. szeptember 20.

ság elnöke az Európai Unió hely-
zetéről szóló beszédében kitért az 
egyes tagállamokban a jogállamot 
ért támadásokra. „Tiszteletben kell 
tartanunk az alapvető értékeket és a 
jogállamiságot. Az utóbbi hónapok-
ban azt tapasztalhattuk, hogy egyes 
tagállamok merényletet követtek 
el ezen elv ellen, ám az Európai Bi-
zottság azonnal reagált” – mondta 
Barroso, aki szerint a globalizáció 

kihívásaira adott válaszhoz mélyebb 
integrációra és a több demokráciára 
van szükség. Hatékonyabb eszközök 
szükségesek a jogállamiságot lábbal 
tipró országok ellen.

Az eseményekre reagált Victor 
Ponta román kormányfő is, aki nem 
vett részt a brüsszeli vitán. A minisz-
terelnök a bukaresti kormányülés 
elején azt mondta a miniszterek-
nek: ne aggódjanak amiatt, hogy 

az ellenzéki Demokrata-Liberális 
Párt (PDL) bepanaszolta a kormányt 
Brüsszelben és Strasbourgban, mi-
vel egy „fanarióta” pártról van szó, 
amely, amíg kormányon volt, lopott 
és tönkretette az országot, most pe-
dig abban reménykedik, hogy valaki 
„odakintről” ismét visszahelyezi a 
hatalomba.  (2012. szeptember 13.)

Forrás: Krónika

Magyarok a magyarokért
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A gyantai vérengzés áldozataira emlékeztek
Az 1944. szeptember 24-i, gyan-

tai vérengzés negyvenkilenc áldo-
zatára emlékeztek az elmúlt hét 
végén a Fekete-Körös völgyi telepü-
lés református templomában. Igét 
hirdetett Erdélyi Géza felvidéki 
nyugalmazott református püspök, 
megemlékező beszédet mondott 
Tőkés László európai parlamenti 
képviselő, a Királyhágómelléki Re-
formátus Egyházkerület előző püs-
pöke. 

A vasárnapi istentisztelet keresz-
telővel vette kezdetét. Soós József 
helybéli lelkipásztor az egykori tö-
meggyilkosság évfordulójához kap-
csolódva elmondta: egy keresztelő 
mindig örömmel teli esemény egy 
gyülekezet életében. Isten így te-
szi ünneppé azt a szomorú gyászt, 
amelyet a garázdálkodó román ka-
tonák hatvannyolc évvel ezelőtt, a 
gyantai lakosok kegyetlen kivégzé-
sével maguk után hagytak. 

Erdélyi Géza püspök prédikáci-
ójában a Jelenések könyvéből vett 
ige alapján párhuzamot vont a Be-

nes-dekrétumok meghurcoltjai 
és a gyantai mészárlás áldozatai 
között. A román és a magyar nép 
egymáshoz való közeledésének 
a fontosságát hangsúlyozta, ami 
nem a történtek elfelejtését, hanem 
a bűnök megbocsátását jelenti, a 
megbékélés szellemében. 

Tőkés László bevezetésképpen 
a babiloni fogságból szabadultak 
örömét felelevenítve az újrakezdés 
lehetőségére mutatott rá. Közel hét 
évtizeddel ezelőtt a gyantaiaknak is 
mindent elölről kellett kezdeniük az 
irtózatos pusztítás mélységéből kel-
lett felemelkedniük. Mint ismeretes, 
a református gyülekezet akkori lelki-
pásztorát, Boros Ferencet meghur-
colták, a parókiát pedig lerombolták 
a kegyetlenkedők. Az újrakezdést 
a kommunizmus évtizedei csak to-
vább nehezítettek. Csak az utóbbi 
tíz évben sikerült újraépíteni a paró-
kiát, a lelkészi jelenlét folytonossá-
gát biztosítva a vészesen megapadt 
gyülekezetben. Manapság sem 
könnyű magyarnak lenni a Kárpát-
medencében – jelentette ki Tőkés 
László.  Az egykori, véres pusztítások 
nyomán jelenleg „vértelen népirtás” 
zajlik  – gondoljunk csak a szlovákiai 
nyelvtörvényre és az állampolgársá-
gi törvényre, a délvidéki magyarve-
résekre, vagy éppenséggel a román 
államhatalomnak az erdélyi magyar 
történelmi egyházakkal szemben ta-
núsított önkényeskedéseire – mon-
dotta erdélyi EP-képviselőnk, sajná-
latát fejezve ki ugyanakkor amiatt, 
hogy az Európai Unió nem tanúsít 
kellő érzékenységet az őshonos ki-
sebbségek ügyében. Ennek vonat-
kozásában erdélyi európai képvise-

lőnk elégtétellel üdvözölte a Benes-
dekrétumok ügyében benyújtott 
EP-petíció pillanatnyi eredményes-
ségét, továbbá beszámolt arról, 
hogy az Emberi Méltóság Tanácsa 
nevében újabb petíciót nyújtanak 
be az állampolgárságuktól megfosz-
tott szlovákiai – felvidéki – magya-
rok ügyében.

A megemlékezés a gyantai gyere-
kek szereplésével folytatódott, akik 
vallásos énekekkel örvendeztették 
meg a résztvevőket, majd Meister 

Éva olthévizi születésű, Szolnokon 
élő színművésznő Psalmus Hungari-
cus című, alkalomhoz illő versekből, 
prózai művekből, népdalokból ösz-
szeállított előadása következett. 

A gyantai mészárlás áldozata-
inak nevét és életkorát a Gyantá-
ról elszármazott Boros-testvérek 
olvasták fel, miközben a templom 
harangjai is megszólaltak. Ezt köve-
tően, a hagyományokhoz híven a 
résztvevők megkoszorúzták a temp-
lomkertben, 2004-ben felállított em-
lékművet. 

Végezetül Györff y István buda-
pesti néprajzkutató 1911-ben, a Fe-
kete-Körös menti magyar falvakban 
készített fényképeiből összeállított 
kiállítást nyitották meg a református 
művelődési házban. 

Nagyvárad, 2012. szeptember 24.

Nagyvárad város lakosságának 
mai napig mintegy egynegyede 
magyar nemzetiségű. Ennek elle-
nére őshonos közösségünket saját 
szülővárosában mai napig nem 
illetik meg azok a nemzeti közös-

ségi jogok, amelyek az Európai 

Unió szerencsésebb történelmű 
országaiban élő népcsoportokat 
megilletnek, és amelyek elenged-
hetetlenül szükségesek ahhoz, 
hogy megálljon, mérséklődjön 
számbeli fogyásunk. 

Továbbra sem biztosítják az 
anyanyelvi oktatás lehetőségét 
valamennyi szinten és szakirány-
ban, továbbra sincsen arányos 

magyar képviselet a közigaz-
gatásban, és közel huszonhárom 

esztendővel a rendszerváltás után, 
továbbra sem beszélhetünk valós 
és működő magyar nyelvhaszná-

latról a közigazgatásban.
Az elmúlt több mint két évtized 

„kislépéses” politizálása futóho-
mokra építette az erdélyi magyar 
nemzetrész létét biztosító jogi 
és intézményi rendszer pilléreit. 
Csupán néhány hónap ellenzé-
ki szerep után egészen világossá 
vált, hogy az oly gyakran emlege-
tett eredmények egy tollvonással 
megszüntethetőek és az eddig el-
fogadott jogi szabályozás csupán 
annyit ér, amennyit betartanak 
belőle. Az elmúlt időszak belpoli-
tikai eseményei is egyértelműen 
igazolták, hogy a felületi kezelé-

sek, amelyeket eddig közösségi 
gondjaikra alkalmaztak, a látszat-

intézkedések, melyekkel főként 
kampányidőszakban hozakodtak 
elő az ún. érdekképviselők, nem 
jártak eredménnyel. Szomorú tény, 
hogy az erdélyi magyarság tíz esz-
tendő leforgása alatt ismét több 

mint kétszázezer főt veszített, 
és ha szeretett városunkra gondo-
lunk, itt sem jobb a helyzetünk, hi-
szen az elmúlt évtizedben mintegy 
20%-kal fogyott Nagyvárad ma-

gyarsága is.
A nagyváradi kisebbségjogi 

küzdelem egyik leghevesebbje 
történelmi magyar utcanevein-

kért zajlott. Hetedik esztendeje ke-
rülnek újabb és újabb beadványok 

Váradi Magyar Utcanév Bizottság felállítását kezdeményezi a Néppárt

Akkor és most
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A „kis lépések” politikájának is köszönhető: a parlament 
elutasította a Székelyföld autonómiáját célzó törvénytervezetet

Húsz évvel a Kolozsvári Nyilatkozat és a Szent Mihály-templomi eskütétel után, mintegy bizarr évfor-
dulós „ajándék” gyanánt Románia Szenátusa érdemi vita nélkül, szinte teljes egyhangúsággal söpörte le az 
asztalról a Székelyföld autonómiáját célzó törvénytervezetet.

A román felsőház elutasító döntése aligha érte meglepetésként magyar közösségünket. Megszokhattuk, 
hogy többszázezer aláírással nyomatékosított jogos kéréseinket – csak azért, mert magyarok vagyunk – fi gye-
lembe sem veszik a többségi politikusok.

Ugyanakkor ismételten bebizonyosodott, hogy parlamenti érdekképviseletünkre az autonómia ügyében 
nem számíthatunk. Erre nézve igen sokatmondó, hogy Fekete-Szabó András RMDSZ-es szenátusi frakcióve-
zető még most is szükségesnek tartotta a törvényt benyújtó – amúgy szintén RMDSZ-es (!) – képviselőtársai-
tól a sajtóban elhatárolódni. Egyébként is, az elmúlt két évtized során szomorúan kellett megtapasztalnunk, 
hogy a területi autonómiát Bukarestben a tizenhat éven át hatalmon lévő tulipános szervezetben csak a 
hivatalos fősodor ellenében, saját szenátoraink és képviselőink neheztelése közepette lehetett képviselni. Ez 
alkalommal is jelzésértékűnek kell tartanunk, hogy a keddi szenátusi plenáris ülésen jelen lévő öt magyar 
szenátor némán asszisztált az autonómia ügye, illetve közösségi jogaink megcsúfolásához.

Egy szavunk sem lehetne abban az esetben, hogyha az általuk képviselt „apró lépéses” alternatíva ered-
ményre vezetett volna. Ám a tények mást mutatnak, éspedig azt, hogy: a „kis lépések” politikájának gyakor-
lóinak  „köszönhetően”– minekutána derekasan kivették a részüket az ország csődbejuttatásából, valamint 
az adófi zető állampolgárok megnyomorításából –,  most ott tartunk, hogy a jelentős nemzetközi nyomás 
eredményeképpen visszaszerzett egyházi és közösségi tulajdonaink elvesztése fenyeget bennünket, miköz-
ben a hosszú évek óta nyúzott kisebbségi törvényből az RMDSZ volt (és leendő?) koalíciós partnerei éppen a 
kulturális autonómiát akarják kilúgozni.

Húsz évvel ezelőtt, a kolozsvári Szent Mihály templomban nem erről szólt az eskü… 

Nagyvárad–Temesvár, 2012. szeptember 26.
Tőkés László, 

az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke

Toró T. Tibor,

 az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke

az önkormányzathoz, és az éppen 
hivatalban lévő polgármesterhez. 
Gyűjtöttek már aláírásokat, adtak 
ki vonatkozó tartalmú könyvet és 
térképet, volt számos önkéntes 
civil kezdeményezés, de minded-
dig a várt áttörés nem következett 
be. A sikertelenség legfőbb okát 
abban kell keresnünk, hogy az 
eredményt, jelesül a magyar köz-

terület-elnevezések kiíratását, 
eddig a különböző civil és politikai 
szervezeteink a maguk elképze-
lései szerint, de szigorúan külön 
próbálták meg elérni. Ugyan eddig 
két alkalommal is született kezde-
ményezés egy vonatkozó szak-

bizottság felállítására, sőt első 
alkalommal, 2008-ban össze is ült 
egy  –  a városunk jeles helytörté-
nészeiből álló – bizottság a törté-
nelmi magyar utcanevek ügyének 
megnyugtató rendezésére, sajnos 
eredmény azóta sem  született. 

Ilyen körülmények között a román 
hatóságoknak nem jelentett és 
nem jelent különösebben nehéz 
feladatot vonatkozó, jogos és va-
lós igényeink visszautasítása. 

Ennek a tapasztalatnak a nyomán 
az Erdélyi Magyar Néppárt helyi 
szervezete ismételten kezdeménye-
zi a Nagyváradi Magyar Utcanév 

Bizottság felállítását. Javaslatunk 
szerint a felállítandó bizottság tagjai 
közé városunk neves helytörténé-
szeit, valamint a helyi civil, egyhá-
zi és politikai szervezetek egy-egy 
képviselőjét kellene meghívni. A 
bizottság feladata lenne azoknak a 
történelmi magyar közterület-elne-
vezéseknek a jegyzékbe foglalása, 
melyeket azután közösen, a teljes 
nagyváradi magyarság nevében 
tudnak majd a helyi közgyűléshez 

a kiíratásuk mikéntjét meghatározó 
határozattervezet formájában elfo-
gadásra juttatni. 

Ezért tehát jelen felhívás sze-
rint kérjük városunk magyar civil, 
egyházi és politikai szervezeteit, 
hogy a fentiek elérése érdekében, 
a felállítandó bizottság munká-
jának segítésére, és közigazgatá-
son belüli magyar nyelvhasználat 
ügyének előmozdítására egy-egy 
bizottsági tagot megnevezni szí-
veskedjenek, az általunk hivatalos 
formában is eljuttatásra kerülő fel-
hívás szerint, legkésőbb folyó év 
október 6-ig, hogy az október 10-
ére tervezett alakuló ülésen min-
denképpen részt vehessenek. Le-
gyen ez az első lépés az új egység 
megteremtése érdekében.

Nagyvárad, 2012. szeptember 23. 

Az Erdélyi Magyar Néppárt 

nagyváradi szervezete

Autonómia
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Háromszintű választási stratégiával készül a Néppárt

Az Erdélyi Magyar Néppárt er-
kölcsi kötelességének tekinti az au-
tonómia ügyét képviselni Románia 

parlamentjében, így nem volt kér-
déses a decemberi választásokon 
való indulása – jelentette ki Toró 

T. Tibor pártelnök a Nagyváradon 
megtartott sajtótájékoztatóján. Bár 
mindent megtettek annak érdeké-
ben, hogy az erdélyi magyar pártok 
közösen indulhassanak a parlamenti 
választásokon, ennek meghiúsulása 
nem okozott meglepetést a Néppárt 
vezetősége számára. Toró hang-
súlyozta: a módosított választási 
törvénynek köszönhetőn a magyar 
parlamenti jelenlét nem forog koc-
kán a Néppárt indulásával, annak 
ellenére, hogy egyes erők ezt pró-
bálják elhitetni a magyar közösség-
gel. A sajtótájékoztatón elhangzott: 
szeptember végéig sor kerül a helyi 

és megyei küldöttgyűlésekre, ahol 
döntenek a jelöltek személyéről, 
majd várhatóan október elejére ne-
vesítik őket. 

Az Erdélyi Magyar Néppárt há-
romrétegű kampánnyal óhajtja 
megszólítani a választókat az auto-

nómia, az eurotranszilvanizmus és 
a föderáció gondolatának szintjén. 
Toró kifejtette: „Az autonómia az er-
délyi magyarság stratégiai célja, ezt 
a gondolatot szeretnénk közelebb 
vinni az emberekhez konkrét cselek-
vési tervekre és elvekre lebontva”. 
Ami az ország szervezését illeti, a 
Néppárt meggyőződése szerint ah-
hoz, hogy a Romániában élők élet-
minősége változzon, az államberen-
dezkedést át kell alakítani föderális 
berendezkedéssé. A kampány során 
ez lesz a román és magyar válasz-
tópolgárok felé szóló második leg-

fontosabb üzenet. Harmadsorban 
az előző kampány során megfogal-
mazott Hiszünk Erdélyben! jelszó 
folytatásaképpen a Néppárt az euro-
transzilvanizmus eszméjét szeretné 
közelebb vinni az emberekhez, ami 
a régi transzilvanista hagyományon 
alapuló, európai kontextusban is 
modern Erdélyt jelent. 

Toró bejelentette: a Néppárt 
folytatja a társadalmi párbeszédet, 
és jövő héttől egy széles társadalmi 
konzultációt indít „Ne engedjünk 
89-ből! – Mondja meg a magáét!” 
címmel. Ennek célja, hogy minden-
ki szóhoz jusson, akinek véleménye 
van az ország helyzetéről. A program 
ugyanakkor lehetőséget teremt arra 
is, hogy az erdélyi magyar közösség 
megfogalmazhassa azt a bizonyos 
nemzeti minimumot, amelyet egy 
képviselőnek – jusson az be bármely 
párt színeiben – a bukaresti parla-
mentben képviselnie kell. 

Zatykó Gyula, a Néppárt partiumi 
régióelnöke a sajtótájékoztatón el-
mondta: a jelöltállítás során ugyan-
azt az elvet követik, mint a helyható-
sági választásokon. Fontos kritérium, 
hogy a jelöltek nevéhez semmilyen 
korrupciós ügy ne legyen köthető. 
Csak olyan személyek kerülhetnek 
szóba, akik a felvázolt programot hi-
telesen és őszintén képviselni tudják. 

Nagyvárad, 2012. szeptember 19.

Az Erdélyi Magyar Néppárt

sajtóközleménye  

Gál Kinga fi deszes EP-képvise-
lő szerint a Romániáról készülő je-
lentés – mely a román igazságügy 
helyzetét is górcső alá veszi – ki kell 
térjen a Székely Mikó Kollégium 
és az egyházi restitúció ügyére. Ezt 
Gál Kinga az általa korábban két és 
fél évig elnökölt Kisebbségi Mun-

kacsoport strasbourgi ülését köve-
tően mondta, ahol napirenden sze-
repelt az erdélyi magyarságot érő 
jogsértés ügye.

A fi deszes EP-képviselő szerint 
a Székely Mikó Kollégium visszaál-

lamosításának ügye a kisebbségi 
jogvédelem kategóriáját megha-
ladva, az általános jogbiztonság 
kérdéskörét érinti. A jogszabályokba 
vetett bizalmat kérdőjelezi meg Ro-
mániában. Ilyen aspektusból sérti az 
ország 2007-es csatlakozását meg-
előző ígéreteit, mind a Koppenhágai 
kritériumok, mind pedig a csatlako-
zási tárgyalások kapcsán tett vállalá-
sait. Ezért az Európai Bizottságnak az 
általános jogbiztonság szemszögé-
ből kell vizsgálnia a kérdést – mond-
ta Gál Kinga. A néppárti képviselő az 

ügyben ismét a szerződések őréhez 
fog fordulni annak érdekében, hogy 
Románia schengeni csatlakozásá-
hoz kapcsolódóan elfogadásra ke-
rülő jelentés tartalmazza a Székely 
Mikó Kollégium ügyét, úgyis mint az 
egyházi javak visszaszolgáltatásaira 
tett ígéretet, illetve az általános jog-
biztonság elvét megsértő esetet. Így 
maradhat önmagához következetes 
a Bizottság. (2012. szeptember 13. )

www.fi desz-eu.hu

A Romániáról szóló jelentésnek ki kell térnie
a Mikó Kollégium ügyére!

Versenybe szállnak
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2012. szeptember 28-án, a nagy-
várad-újvárosi református templom-
ban tartotta tanévnyitó ünnepségét 
a Partiumi Keresztény Egyetem. 
Az intézmény keresztény szellemi-
ségéhez híven, a tanévet istentisz-
telettel nyitották meg. Igét hirdetett 
Tőkés László püspök, európai par-
lamenti képviselő, az egyetem elnö-
ke. Máté evangéliumának néhány 
igeszakasza alapján az igehirdető 
olyan üzeneteket fogalmazott meg, 
melyek útravalóul szolgálhatnak az 
egyetemi hallgatók számára az új 
tanévben. Rámutatott arra, hogy 
Krisztus megkísértésének tanulsá-
gai megoldást kínálnak az elhatal-
masodott gazdasági válság vagy a 
társadalomban jelen levő igazság-
talanságok okozta aggodalmakra. 
„Nem csak kenyérrel él az ember” 
– áll az igében, amely az isteni érté-
kekre irányítja fi gyelmünket. Tőkés 
László arra bíztatta az egyetemi hall-
gatókat, hogy emelkedjenek felül a 
világra jellemző „vulgáris materializ-
muson”, és ne csak a személyes bol-
dogulás vágya hajtsa őket, hanem 
az igazság szeretete, és közösségért 
való tenni akarás. „A legjobb nyuga-
ti fi zetés sem kárpótolja a családja-
ink, szeretteink vagy szülőföldünk 
hiányát” – emlékeztetett az igehir-
dető, itthon maradásra buzdítva 
a fi atalokat. Végezetül azt kívánta 
az elsőéves hallgatóknak, hogy az 
egyetemen töltött idő ne csak az in-
formáció-szerzésről szóljon, hanem 
legyen felkészülés erdélyi magyar 
közösségünk elkötelezett szolgála-
tára. 

Az istentisztelet után a meghí-
vott vendégeket Ráksi Lajos egye-
temi lelkész köszöntötte. Az ünnepi 
köszöntések sorát Csűry István, a 
Királyhágómelléki Református Egy-
házkerület püspöke nyitotta meg. 
„Hiszem azt, hogy bármilyen nehéz 
is legyen a sorsunk, van kiút, ha az 
Úr szeretetét kamatoztatjuk önma-
gunkban” – hangsúlyozta az egy-
házfő. 

János-Szatmári Szabolcs rek-
tor beszédében az idei beiskolázási 
adatokat ismertette a hallgatóság-
gal. Bár az idei gyenge érettségi 
eredmények miatt éles volt az egye-
temek közötti verseny, a Partiumi 
Keresztény Egyetemre beiratkozók 
száma nem csökkent. Összesen 420  
új hallgató kezdte meg a tanévet a 
partiumi felsőoktatási intézmény fa-
lain belül. 

Magdó János, Magyarország 
kolozsvári főkonzulja ünnepi beszé-
dében elismeréssel szólt azokról az 
eredményekről, amelyeket huszon-

két év alatt sikerült az egyetemnek 
megvalósítania. Mint mondotta, az 
intézetvezetők jó munkát végez-
tek, így minden adott ahhoz, hogy 
az itt tanulók az egyetem elvégzése 
után boldogulni tudjanak az élet-
ben. A főkonzul a Kárpát-meden-
cei egységes magyar felsőoktatás 
kiépítésének fontosságáról is szólt. 
Ehhez a gondolathoz kapcsolódott 
Borsodi Csaba, az Eötvös Lóránd 
Tudományegyetem oktatási és ta-
nulmányi ügyekért felelős rektorhe-
lyettese. Szerinte az egységes ma-
gyar felsőoktatás felelőssége, hogy 
kiművelje azokat az értelmiségi fi a-
talokat, akik az egyetem végeztével 
a nemzet szolgálatába állanak. 

Az ünnepi tanévnyitó, a hagyo-
mányoknak megfelelően, az első-
éves hallgatók fogadalomtételével 
és a történelmi egyházak képviselői-
nek áldáskérésével zárult. 

Nagyvárad, 2012. szeptember 28.

Megkezdődött az új tanév a Partiumi Keresztény Egyetemen

Közösségben
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Az EP Petíciós Bizottságában a 
Benes-dekrétumokkal kapcsolatos 
petíció sorsáról döntöttek ma (2012 
szeptember 20-án – szerk. megj.) a 
résztvevő képviselők. Az ülésen el-
hangzottak eredményeként napiren-
den marad a kérdés, tehát a szakbi-
zottság tovább vizsgálja az ügyet és 
hivatalos álláspontot kér a szlovák kor-
mánytól. „Nem történelmi vagy politi-
kai kérdésről van szó a Benes-dekrétu-
mok kapcsán – hiszen arról majd ki-ki 
a maga szempontja szerint érvel és vi-
tázik –, hanem egy kizárólagosan jog-
technikai és jogdogmatikai kérdésről” 
– fogalmazott Bagó Zoltán fi deszes 
EP-képviselő az ülést követően.

Dr. Juhász Imre, Hahn-Seidl 

Alida és Bagó Zoltán, a petíció be-
nyújtói az ülésen bemutatták a pe-
tíció tartalmát, valamint kifejtették 
benyújtásának okát. A bemutatást 
követő vita során a résztvevők jelen-
tős többsége – köztük több magyar 
képviselő – is kiállt a petíció napi-
renden tartása mellett. A képviselők 
egyetértettek abban, hogy miután 
ezen diszkriminatív dekrétumok egy 
EU tagállam élő jogrendszerét képe-
zik, sértik az Európai Alapjogi Charta 
és a Lisszaboni Szerződés rendelke-
zéseit. 

Az ülésen felszólaló Hankiss Ág-

nes fi deszes EP-képviselő kifejtette, 

hogy értetlenül áll a Bizottság kép-
viselőjének véleménye előtt, amely 
a Benes-dekrétumok ügyét amolyan 
„idejétmúlt”, és tényleges következ-
ménnyel nem bíró ügyként kezeli. 
Örvendetesnek tartaná, ha az Eu-
rópai Bizottság képviselői minden 
népet vagy nemzetet ért jogos sé-
relemre ugyanazzal az érzékenység-
gel tekintenének!

Bagó Zoltán tudatta: „Sikerült 
elérnünk, hogy a szakbizottság ne 
fogadja el az Európai Bizottság jogi 
szolgálatának véleményét, hanem 
nyitva hagyja a petíciót”. 

A petíció sikere tehát abban áll, 
hogy a szakbizottság napirenden 
tartja a Benes-dekrétumok kérdé-
sét. „A bizottság felszólítja továbbá 
Szlovákiát, hogy hivatalosan nyilat-
kozzon a dekrétumok hatályosságát 
és érvényességét illetően, ugyanak-
kor hivatalos meghallgatást fog ren-
dezni a szlovák kormány képviselő-
inek részvételével” – mondta  Bagó 
Zoltán, aki ezen felül szeretné elérni 
azt, hogy a szakbizottság egy tény-
feltáró vizsgálóbizottságot küldjön 
Pozsonyba.

Brüsszel, 2012. szeptember 20.

www.fi desz-eu.hu

Magyar siker: tovább vizsgálódik egy európai
parlamenti szakbizottság a Benes-dekrétumok ügyében

Az EP-ben, a romániai helyzet kap-
csán rendezett vitában, a magyar 

szocialisták ismételten pártpoliti-
kai érdekektől motivált és alaptalan 
támadást intéztek Magyarország 

ellen.  
A Fideszes EP-delegáció felhá-

borítónak tartja, hogy Tabajdi Csaba 

és Göncz Kinga ahelyett, hogy szót 
emeltek volna román szocialista párt-
társaik alkotmányellenes ámokfutá-
sával és az erdélyi magyar közösség 
ellen meghozott diszkriminatív intéz-
kedéseivel szemben, a vitát a magyar 
kormány rágalmazására használta. A 
Fidesz EP-delegációja a leghatározot-
tabban visszautasítja a szocialisták 

vádjait. Tabajdi Csaba és Göncz Kin-
ga hazugságokkal és csúsztatások-
kal teli beszédeikben megpróbálták 
a román baloldal alkotmányellenes 
puccskísérletét párhuzamba állítani 
a demokratikus választásokon két-
harmados többséget nyert magyar 
kormány egyes intézkedéseivel. A 
delegáció szerint az is elfogadhatat-
lan, hogy miközben felszólalásaikban 
Tabajdi Csaba és Göncz Kinga a ma-
gyar kormányt támadták, a baloldali 
román kormány jogsértő, és az er-
délyi magyar közösséggel szembeni 
diszkriminatív intézkedéseit – így a 
Székely Mikó Kollégium ügyét – 
szóra se méltatták. A vita ismételten 

igazolja az európai baloldal által al-
kalmazott kettős mércét. Hiszen, míg 
Magyarország ellen hónapokon át 
alaptalan rágalomkampányt folyta-
tott, addig a baloldali európai parla-
menti képviselők a román kormány 
alkotmányellenes ámokfutását és 
súlyos jogsértéseit mentegetni pró-
bálták, vagy bagatellizálták. A Fidesz 
EP-delegációja szerint az MSZP EP-
delegációja újra bebizonyította: saját 
pártérdekeik és az internacionalista 
pártszolidaritás felülírja a nemzeti ér-
dekek képviseletét.

Brüsszel, 2012. szeptember 12.
www.fi desz-eu.hu

A baloldali pártszolidaritás felülírja
a nemzeti érdekek képviseletét

Igazságot!
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Dióhéjban az Európai Parlament szeptemberi munkájáról

Elkezdődött az EP őszi ülésszaka - Terítéken a fehéroroszországi belpolitikai helyzet

Mély aggodalmának adott hangot Martin Schulz, az Európai Parlament elnöke a fehéroroszországi politikai 
helyzet miatt, az EP őszi ülésszakának első plenáris ülésén, Strasbourgban egyúttal politikai reformokra és a 
politikai foglyok szabadon bocsátására szólította fel Minszket.

“Nagy aggodalommal fi gyeljük az emberi jogok, a jogállamiság és a demokratikus értékek megsértését Fe-
héroroszországban” - mondta Martin Schulz, aki hozzátette, mélyen aggasztja, hogy ellenzéki és emberi jogi 
aktivistáknak megtiltották az ország elhagyását, kibővítették a KGB, az állambiztonsági szolgálat jogköreit és 
kiutasították a svéd nagykövetet.

A parlamenti elnök politikai reformokra szólította fel Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnököt, kezdve a 
politikai foglyok azonnali szabadon bocsátásával.

Az EP elnöke egyúttal felszólította a minszki kormányt: biztosítsa, hogy a szeptember 23-i parlamenti vá-
lasztások megfeleljenek a nemzetközi elvárásoknak, hogy minden jelölt tisztességes esélyt kapjon, és az Euró-
pai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) megfi gyelői szabadon végezhessék munkájukat. (2012. 
szeptember 10.)

MTI 

Megvédték az európai dohánytermelők érdekeit

Az Európai Parlament Mezőgazdaság Bizottsága tegnapi (2012. szeptember 03 – szerk. megj.) ülésén sza-
vazott a 2013-as uniós költségvetés mezőgazdasággal kapcsolatos tételeiről. Glattfelder Béla fi deszes EP-
képviselő üdvözölte, hogy sikerült megvédeni az európai dohánytermelő gazdák támogatását. A támogatás 
eltörlésére a zöld és liberális frakciók nyújtottak be javaslatot. A magyar dohánytermesztők ennek köszönhe-
tően nem esnek el 2013-ban amintegy 7 milliárd forintnyi támogatástól.

A képviselő rámutatott, hogy a dohánynövény termesztése rendkívül munkaerő-igényes, éppen ebből ki-
folyólag a hazai termelés nem kevesebb, mint 20 ezer ember számára biztosít munkát, főként hátrányos hely-
zetű vidéki térségekben. “Ezért nagyon fontos, hogy ezekben a térségekben biztosítani tudjuk a dohányter-
mesztés hosszú távú fennmaradásának feltételeit” - mondta Glattfelder Béla néppárti politikus. A dohányzás 
elleni küzdelem nem tévesztendő össze a dohánytermelők támogatásával. Ha a hazai termelés megszűnik, 
nemcsak munkahelyeket vesztünk el, hanem a teljes fogyasztást importból kell fedezni – mutatott rá. (2012. 
szeptember 04.)

www.fi desz-eu.hu

Adóelszámolások átlátható módon

Az Európai Parlament a mai napon (2012. szeptember 11-én – szerk. megj.) nagy többséggel megszavazta 
Pelczné Dr. Gáll Ildikó fi deszes EP-képviselő jelentését, amely az adóelkerülés, adócsalás, valamint a kettős 
nem adózás lehetőségét minimálisra csökkentve egyértelműen szabályozza a kamat- és jogdíjfi zetések közös 
adózási rendszerét. A dokumentum elfogadása révén, az egyes adókijátszási tevékenységek lehetőségének 
csökkentésével a tagállamok komoly – eddig kiesett – bevételekre tehetnek szert.

Az elfogadott kamat és jogdíjfi zetések közös adózás rendszeréről szóló tanácsi irányelvet átdolgozó parla-
menti jelentés célja, hogy az egyértelműség és az elszámoltathatóság növelésével egy időben szabályozza a 
különböző tagállambeli társult vállalkozások kamat és jogdíjfi zetési rendszerét.

„Fontos megjegyezni, hogy az adózást érintő kérdésben továbbra is a tagállamok döntései a meghatáro-
zóak, és a szubszidiaritás elve érvényesül”  – mutatott rá Pelczné Dr. Gáll Ildikó.  A jelentés tartalmát a tagál-
lamoknak legkésőbb 2013. év végéig kell nemzeti jogrendjükbe átültetniük. A dokumentum célját tekintve 
világos folytatása a tavaly elfogadott anya- és leányvállalati irányelvnek. (2012. szeptember 11.)

www.fi desz-eu.hu

Nőtt az infl áció az euróövezetben

Az Eurostat adata szerint augusztusban nőtt az infl áció az euróövezetben. Az éves szinten számolt infl á-
ció 2,6 százalék volt augusztusban, a júliusi, júniusi és májusi 2,4 százalék után. A havi szintű növekedés 0,4 
százalék volt, a júliusi 0,5 százalékos csökkenés után. Az emelkedést elsősorban az üzemanyag- és a szállítási 
költségek növekedése okozta.

Európai Unió statisztikai hivatala azt is közölte, hogy az eurózónában nem változott a foglalkoztatottak 
száma a második negyedévben az előző három hónaphoz képest, egy éven belül először nem csökkent ne-
gyedéves összehasonlításban. A foglalkoztatottak száma a tavalyi második negyedévhez viszonyítva 0,6 szá-
zalékkal esett vissza. 

Olaszországban a munkában állók száma 0,6 százalékkal nőtt, egy éven belül először emelkedett; Spanyol-
országban 0,4 százalékkal csökkent.  (2012. szeptember 14.)

www.eutudakozo.hu
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Elmarasztalta Azerbajdzsánt az Európai Parlament

Azerbajdzsánt elmarasztaló állásfoglalást fogadott el csütörtökön  (2012. szeptember 13. – szerk. megj.) 
Strasbourgban az Európai Parlament (EP), miután a képviselők plenáris vitát folytattak a Magyarország által 
Azerbajdzsánnak átadott Ramil Safarov szabadon engedéséről.

Az EP az állásfoglalásban elítélte Ilham Aliyev azeri elnök döntését, amellyel kegyelemben részesítette 
a Magyarországon – örmény katonatársa meggyilkolásáért – életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt férfi t. 
Hangsúlyozta, hogy a Safarovnak adott kegyelem ellenkezik az átadás jogalapjául szolgáló nemzetközi 
szerződés szellemével, egyben megsértette a magyar hatóságok számára adott diplomáciai biztosítékokat. 
(2012. szeptember 14.)

www.hir24.hu

Vita a jövő évi uniós költségvetésről

A ciprusi tanácsi elnökség a tagállamok jövő évi uniós költségvetéssel kapcsolatos álláspontját vitatta meg 
az Európai Parlament képviselőivel és Janusz Lewandowski költségvetési ügyekért felelős európai biztossal.

A Tanács július 24-én fogadta el a jövő évi költségvetésről szóló álláspontját, amely szerint 2,79 száza-
lékban állapítanák meg a kifi zetések, 1,27 százalékban pedig a költségvetési kötelezettségvállalások növe-
kedésének maximumát. (Az Európai Bizottság erre vonatkozó javaslata 6,85 százalékos és 2,05 százalékos 
növekedésről szólt.)

Az EP első reakciói negatívak voltak ezzel kapcsolatban, mivel a tagállamok jelentősen visszavágnák a 
növekedésösztönző területekre, például a kutatásra és innovációra szánt összegeket. Az Európai Parlament 
költségvetési szakbizottsága október elején szavaz az Európai Parlament álláspontjáról, a plenáris szavazás 
október 23-án esedékes. ( 2012.szeptember 10. )

OrientPress Hírügynökség

Uniós külpolitika: stratégiai koncepciót szeretne az EP

Valódi stratégiát szeretne az EP az uniós külpolitika koherenciájának, következetességének és hatékonysá-
gának növelése érdekében – áll a közös kül- és biztonságpolitikáról szóló éves jelentésben. Catherine Ashton 
uniós külügyi főképviselő részvételével a szíriai helyzetet, valamint az oroszországi fejleményeket, köztük a 
Pussy Riot esetét is megvitatták a képviselők. 

Ahhoz, hogy az EU megfelelő súllyal képviseltesse magát a nemzetközi színtéren, nem elég csupán azt 
biztosítania, hogy politikái, valamint a tagállamok és az uniós intézmények fellépései konzisztensek legyenek. 
Emellett valódi stratégiai koncepcióra van szükség, amelyet a megfelelő forrásokkal támogatnának – áll a 
külpolitikai jelentésben.  (2012. szeptember 11.)

www.europarl.hu
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